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نب	� ع� �لم�ل�

ها���  �لمستعا�  �إلسم  تحت  يكتب  �لذ�  �لمؤلف  �لد 
يحيى في &نقر) عا' 1956. &كمل تعليمه �البتد�ئي ��العد��� 
في  �لجميلة  �لفنو�  8لك  بعد   :�� ثم  &نقر)،  في  ��لثانو� 
�لفلسفة  �لمعما� سنا� في �سطنبو< �بعد 8لك ��:  جامعة 
في جامعة �سطنبو<. منذ �لثمانيناE  نشر �لمؤلف �لعديد من 
�لكتب تنا�لت مو�ضيع سياسية ��ينية �علمية. ُيعرF ها��� 
يحيى بأنه مؤلف كتب هامة �حض فيها �جل &نصا� �لنزعة 
�لنظرية  بين  �لمظلمة  ��لعالقة  �TعاS�تهم  �بطال�  �لتطو�ية 

�لد���ينية ��أليديولوجياE �لدموية. 
�ختا� �لمؤلف �سمه �لمستعا� �لمكو� من ها��� � يحيى 
تقدير�ً �TحياSً لذكرW نبيين حا�با �اللحا�. &ما �لمعنى �لرمز� 
فمرتبط  كتبه  &غلفة  على   (\) �هللا  �سو<  ختم  الستخد�' 
بمحتوW هذa �لكتب. يرمز �لختم Tلى &� �لقر`� �لكريم `خر 
كتاb منز< من عند �هللا عز �جل �&� �سو< �هللا (\) هو 
�لنبوية  ��لسنة  �لقر`�  �لمؤلف  �تخذ  ��لرسل.   Sألنبيا� خاتم 
 E�لمعتقد�لرئيس &ال �هو �حض �ً له في هدفه �لشريفة مرشد�
 Wألخر�حد) تلو �لو�إللحا� �لتي تعتمد على � Eأليديولوجيا��
�&� تكو� له "�لكلمة �ألخير)" في �حض �العتر�ضاE �لمثا�) 
ضد �لدين. �T �ستخد�' ختم �لرسو< (\) - �لذ� �صل Tلى 
&قصى ��جاE �لحكمة ��ألخالh- هو Tشا�) لهدF �لمؤلف 

في قو< هذa �لكلمة �ألخير). 
تتمحو� جميع &عما< �لمؤلف حو< هدF ��حد هو: نشر 



3

�سالة �لقر`� �لكريم بين �لنا: �بالتالي تشجيعهم على �لتفكير 
بالمسائل �لمتعلقة بالدين مثل �جو� �هللا تعإلى ��حد�نيته ��ليو' 
�لتي تستند عليها �ألعما<  �لمتد�عية  �آلخر ثم عرk �ألسس 

�لمنحرفة ��لنظم �إللحا�ية. 
من  تمتد  ��سعة  شريحة  يحيى  ها���  كتب   S�قر يشكل 
بولونيا  �من  &ند�نيسيا،  Tلى  بريطانيا  �من  &مريكا،  Tلى  �لهند 
Tلى �لبوسنة، �من �سبانيا Tلى �لبر�mيل. �قد القت بعض كتبه 
��اليطالية  ��أللمانية  ��لفرنسية  �النكليزية   Eباللغا �لمتوفر) 
��لبوسنية  ��لر�سية  ��أللبانية  ��لعربية  ��أل���ية  ��لبرتغالية 
��اليغو�ية ��لتركية ��ألند�نيسية Tقباًال كبير�ً من �لقر�S حو< 

�لعالم. 
�لعالم   Sجا�& في مختلف  كبير�ً  تقدير�ً  �لكتب   aلقيت هذ
�يمانهم  تعميق  في  �لنا:  من  �لعديد  بيد  مفيد)   (��& �كانت 
باهللا �تبصرهم بالعقيد)، �قد ُكتبت بأسلوb يتصف بالحكمة 
��لصدh �سهولة �لفهم مما منحهها لمسة مميز) تلمس قلب 
سريعة  فعالة  بخو�\  �لكتب   aهذ تتميز  كما   ،SWقا� كل 
�نتائج ��ضحة ال لُبس فيها �ال مجا< لإلعتر�k عليها، من 
 �& 8لك  بعد  له  يمكن  ال  �تمعن  بعمق  بها  �يفكر  يقر&ها 
يد�فع عن �لفلسفة �لما�ية ��اللحا� &�&ية &يديولوجية &� فلسفة 
�صر��  مجر�   hلسيا� هذ�  في   rفا� كل  �سيكو�  منحرفة، 
 aهذ Eلكتب �حضد� aلمحضة كو� هذ�لعاطفة �قائم على 
 Eلحركا� جميع  هزمت  �لقد  &ساسها.  من   Eأليديولوجيا�

�إللحا�ية �لمعاصر) �يديولوجيًا بفضل كتب ها��� يحيى. 
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�لى �لقا�� �لك�ي�
Tّ� �لسبب �لكامن ���S �ضع فصل خا\ النهيا� نظرية �لتطو� هو &� هذa �لنظرية تشكل 
�ألسا: �لذ� تقو' عليه جميع �لفلسفاE �لمناهضة للدين، فالد���ينية �لتي تنكر حقيقة �لخلق 
�ينهم خال<  في  تشكيكهم   �& �لنا:  من  �لكثير  Tلحا�   S��� �لسبب  �لخالق كانت  �بالتالي 
�لـ١٤٠ عامًا �لماضية، لذلك فإ� فضح خد�r �تضليل هذa �لنظرية ��جب �يني مهم، �كا� 
من ��جبنا &� نقد' هذa �لخدمة لجميع �لنا:، فربما تسنح �لفرصة لبعض �لقر�S لكي يقر}�� 
 rلموضو� �ً حو< هذ�لمناسب &� نقد' فصًال موجز�&ينا من � �ً فقط من كتبنا لذ�حد�كتابًا �

 .bفي نهاية كل كتا
 Sضيع في ضو�لمو�لمتعلقة بالدين تتنا�< تلك �لمؤلف �كما نو� &� نوضح &� جميع كتب 
�آلياE �لقر`نية �تدعو �لنا: Tلى �تباr كال' �هللا ��اللتز�' بما جاS فيه. �لقد تم شر| جميع 
�لمو�ضيع �لمتعلقة باآلياE �لقر`نية بحيث ال يبقى هنا{ &� شك &� تر�� &� عالمة �ستفها' 
في 8هن �لقا��. �الشك &� �ألسلوb �لسلس �لصا�h هو �لذ� ييسر فهم هذa �لكتب من 
�لمؤثر  �لو�ضح   bفاألسلو �الجتماعية.  طبقاتهم  كانت  �مهما  �كبا��ً  صغا��ً  �لجميع  قبل 
�لذين ال  &�لئك  �لكتب في جلسة ��حد)، �حتى   aمن هذ bكتا (S�قر �لممكن  يجعل من 
يؤمنو� بالر�حانياE يتأثر�� بالحقائق �لمذكو�) في هذa �لكتب �ال يستطيعو� Tنكا�ها &� 

جحو�ها. 
�T هذ� �لكتاb �كل �ألعما< �ألخرW للمؤلف يمكن قر�Sتها قر�S) فر�ية &� مناقشتها ضمن 
 S�آل�� لتبا�<  مفيد)  �لمناقشة  سيجد   �لكتب   aهذ من  �الستفا�)  يريد  من  �كل  مجموعة، 

 .E�لخبر��
باإلضافة Tلى 8لك ستكو� خدمة للدين &� تساهم في قر�S) �نشر هذa �لكتب �لتي كتبت 

لوجه �هللا تعالى ��بتغاS مرضاته. 
 Eلصفحا�لمد�جة في � Wألخر�لكتب �على عنا�ين  rالطال�لقا�� �قته في �نأمل &� يأخذ �
�ألخير) من هذ� �لكتاb �تقدير �لمصد� �لثّر �لغني للمسائل �لمتعلقة بالدين ففي قر�Sتها فائد) 

�متعة. 
 �& للمؤلف  قناعاE شخصية  �لكتب �ألخرW من  ماتر�a في بعض  �لكتب   aلن تجد في هذ
�لو�جب  ��لتوقير   bأل��  bسلو& في  نقص   �& �ال  مشبوهة  Tلى مصا��  مستند)   Eشر�حا
�ليأ: ��لشك  �لقا�T SWلى  �لمقدسة �ال مايجر  �لمفاهيم ��لمو�ضيع  �لتعامل مع   Sثنا& �تباعه 

��لتشائم ��لقنو� �لتي تقو� Tلى �النحر�F في شخصية. 
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فـهم سريع لإليما�
-١-

ِكر رَنا �لُقْر`َ� لِلذِّكِر َفَهْل ِمْن ُمدَّ َ�َلَقْد َيسَّ
سو�) �لقمر –�آلية ١٧

ها��� يحيى
 

ترجمة: غسا� جوهر
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good word books – يعmلتو�جو� ���� للنشر �
١ سوh نظا' �لدين �لغربي

نيو�يلهي –١١٠٠١٣
هاتف: ٤٦٢٥٤٥٤-٦٤١١١٢٨-٤٦٢٦٦٦٦

فاكس: ٤٦٩٧٣٣٣-٤٦٤٧٩٨٠
www.skhan@vsnl.com : لكتر�نيT بريد

www.alrisala.org : إلنترنت�موقع على 
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�لــمــحــتـويـا�

١. كيف ند�{ �جو� �هللا ؟
٢. كيف نعرF �هللا ؟

٣. ما �لغاية من خلقنا؟ 
٤. لما8� نمتحن في �لحيا) ؟ 

٥. كيف نكو� عبيد� هللا ؟
٦. لما8� يعتبر �لدين مهما ؟

٧. كيف يحيى �إلنسا� بتعاليم �ينه ؟
٨. كيف يمكن &� توجد &خالh من غير �لدين؟

٩. ما8� كا� سيحصل للنظا' �الجتماعي من غير �لدين؟
١٠. ما هي �لفو�ئد �لما�ية ��لر�حية للمجتمع عند �لتقّيد بتعاليم �لقر`�؟

١١. ما هي �لفو�ئد �لما�ية ��لر�حية للعائلة عند �لتقيد بتعاليم �لقر`�؟
١٢. ما هي �لفو�ئد �لما�ية ��لر�حية لنظا' �لد�لة عند �لتقيد بتعاليم �لقر`�؟

١٣. ما هي �لفو�ئد �لما�ية ��لر�حية للفن عند �لتقيد بتعاليم �لقر`� ؟
١٤. ما هي �لفو�ئد �لما�ية ��لر�حية للنظا' �لمد�سي عند �لتقيد بتعاليم �لقر`�؟

١٥. ما هي �لفو�ئد �لما�ية ��لر�حية لبيئة �لعمل عند �لتقيد بتعاليم �لقر`�؟
١٦. ما هو" �إلشر�{ باهللا" ، &� �لوثنية ؟

١٧. ما8� يعني &� " تؤله " شيئا ؟
١٨. كيف ينجو �إلنسا� من �لوثنية ؟

١٩. ما8� يعني طلب مرضا) �هللا على &على مستوW ؟
٢٠. ما8� يعني &� يكو� لديك Tيما� مطلق ؟

٢١. كيف لي &� �عرF &� عمل من &عمالي سيلقى مرضا) �هللا ؟
٢٢. هل هنا{ صوE `خر في قلب �إلنسا� يختلف عن صوE ضميرa ؟

٢٣. كيف نرW ؟
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٢٤. ما هي &همية معنى "مجموعة من �ال���كاE" ؟
٢٥. هل �جو� �لعالم �لخا�جي &مر &ساسي؟

لتكو�  ما�ية  نظامية  بالمد�كاE، ��� �جو� &� عالقة  `منا  ٢٦. هل خدعنا عندما 
حقيقية ؟

٢٧. 8T� كانت كل �لكياناE �لما�ية �لتي نعرفها هي في حقيقتها مد�كا�8T ، E ما 
هو �لعقل ؟

٢٨. من �لمد�{ ؟
٢٩. كيف ند�{ بما &� �لعالم �لخا�جي هو مجر� شمو< لمد�كاE نشاهدها من قبل 

&���حنا، فما هو مصد� هذa �لمد�كاE ؟
٣٠. كيف يمكن &� يحيط �هللا بكل شيS �هو &قرb لنا من حبل �لو�يد؟

٣١. &ليست محبة �هللا كافية؟ �هل من �لضر��� خشيته ؟
٣٢. كيف ينبغي &� تكو� خشية �هللا عند �لمؤمن �لصا�h؟

٣٣. كل من يقر& �لقر`� يمكن &� يفهم معانيه؟
٣٤. �لقر`� هو �ليل �لمؤمنين �لوحيد 

٣٥. �لقر`� يخاطب كّل �لعصو�
٣٦. حفظ �هللا تعالى آلياE �لقرّ�� �لكريم من �لتحريف حتى يومنا هذ�

٣٧. ما هي معجز�E �لقر`� �لعلمية ؟
٣٨. ماهي �لرموm �لمتعلقة باأل�قا' في �لقر`�؟

٣٩. ماهي �ألخبا� �لتي &���ها �لقر`� �لكريم ��لتي تتعلق بالمستقبل ؟
٤٠. من &ين نعرF �جو� �آلخر)؟

٤١. ما8� يعني تناسخ �أل���|؟
٤٢. هل �لموE يعني �لفناS؟

٤٣. ما �لذ� يحد¤ عند �لموE؟
٤٤. هل �لكو� &يضا سيموE؟ 

٤٥. هل سيشهد يوَ' �لبعث جميُع �لنا: �لذين عاشو� حتى تلك �للحظة &' فقط &�لئك 
�لذين يعيشو� في 8لك �لوقت؟
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٤٦. كيف سيكو� �لحساb يو' �لقيامة؟
٤٧. هل يتحمل �لنا: مسؤ�لية 8نوb بعضهم �لبعض ؟

٤٨. هل يمكن لإلنسا� &� يتخلص مما �قترفه عندما يرW �لحقيقة يو' �لقيامة؟
٤٩. جهنم: &� مستقر هي؟

٥٠. ما8� تخبرنا `ياE �لقر`� �لكريم عن جهنم؟
٥١. �لجنة: &ّ� مستقر هي؟

٥٢. من �لذ� سيدخلو� �لجنة ؟ 
٥٣.  ما هو �لخير �لحقيقي؟  

٥٤. ما هو مفهو' �لحب في �لقر`� ؟
٥٥. ما �لذ� يجعل �لمؤمنين ��ئما جنبا Tلى جنب؟

٥٦. ماهي �لحيا) �لتي �عهد �هللا بها عبا�a �لمؤمنين ؟
٥٧. كيف ندعو �هللا تعالى؟ هل هنا{ مكا� معين &� �قت &� طريقة معينة للدعاS ؟

٥٨. هل يقبل �هللا جميع �لّدعو�E ؟
٥٩. كيف نتوT bلى �هللا ؟ �هل يكفي �لقو< " تبت Tلى �هللا "؟

٦٠. هل يقبل �هللا كّل توبة؟
٦١. هل من �لصحيح &� نقو< "بما &� �هللا سيغفر لي عندما &توb، فإنني &فعل ما بد� 

لي ثم &توb بعد 8لك"؟
٦٢. لما8� تكو� �لّصال) مهمة؟

٦٣. هل &مر بقية �ألنبياS &يضا بأ��S �لصال)؟
٦٤. في &� �أل�قاE فرضت �لّصال)؟

٦٥.    كيف تؤ�W �لّصال) في خشوr؟ 
٦٦. ما8� �لذ� ينبغي على �إلنسا� �لذ� شرr في حيا) �إليما� &� يغيرa في نفسه؟ 

٦٧. بعد &� شرعت في حيا) Tيمانية جديد) هل &حاسب على ما �قترفت قبل 8لك من 
8نوb؟

٦٨. هل من �لضر��� تبليغ &خالقياE �إلسال' لآلخرين؟
٦٩. ما هو �لصبر �لذ� يمتدحه �هللا تعالى؟
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٧٠. ما8� يعني �لتوّكل"؟
٧١. ما هي �لتقوW ؟ �من هم �لمتقو� ؟

٧٢. حسب ما8� يكو� �لتفوh عند �هللا تعالى؟
٧٣. كيف يكو� �لتفكير �لعميق؟
٧٤. �النسجا' بين �لدين ��لعلم ؟

٧٥. من هم �لعلماS �لذين يؤمنو� باهللا �بالدين ؟
٧٦. كيف نشكر �هللا تعالى؟

٧٧. ماهي طبيعة �جو� �لشيطا�
٧٨. كيف يصل �لشيطا� Tلى �لنا: ؟ �بأ� �لسبل يحا�< &� يضلهم ؟

٧٩. هل للشيطا� قو) خاصة به؟
٨٠. من هم �لذين ال سلطا� للشيطا� عليهم؟

٨١. ما هو "�ين �لجاهل "؟
٨٢. هل �تباr سلو{ ما من قبل �ألغلبية هو بالضر��) صحيح ؟

٨٣. ما8� يجب على �إلنسا� &� يفعل حتى يتخلى عن "�ين �لجاهل "؟
٨٤. ما �لفرh بين �لحكمة ��لذكاS ؟

٨٥. ما هي �لعو�مل �لتي تحجب حكمة �إلنسا� ؟
في  �لتكبر  من  فما�لمقصو�  �لمتكبرين،  �هللا ال يحب   �& �لكريم  �لقر`�  في   ��� .٨٦

�لقر`� ؟
٨٧. كيف يجب &� يكو� �إلنسا� �لمتو�ضع حسب �لقر�� ؟

٨٨. هل &كو� مسؤ�ال عن نّيتي؟
٨٩. ما8� يعني &ّ� "�لحيا) �لدنيا هي متاr �لغر��"؟

٩٠. ما هي �لحكمة �إللهية من ضعف �إلنسا�؟
٩١. ما هي �لحكمة �إللهية من 8كر �ألمم �لسابقة في �لقر`� ؟

٩٢. ما �لهدF من خلق �لجن ؟
٩٣. ماهي طبيعة �لمالئكة؟

٩٤. كيف يمكننا &� نعّرF �لزمن؟
٩٥. ما8� تعني �لنسبية في �لزمن ؟
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٩٦. ما هو �لقد� ؟
٩٧. ال يمكن لإلنسا� &� يغير قد� �هللا �لذ� كتبه له ؟

٩٨. كيف سيكو� �لبعث ؟
٩٩. لما8� تعتبر �لفلسفة �لما�ية غير ناجعة ؟

١٠٠. كيف �جد �لكو� ؟
١٠١. كيف يفسر �لما�يو� �لر�| �لبشرية ؟

١٠٢. ما8� �لذ� تدعيه نظرية �لتطو�؟
�لتطو� حو<  ينا�� بها &صحاb نظرية  �لتي   E�Sقية لال�عا�١٠٣. هل ثمة مصد

تشكل �لحيا)؟
١٠٤. ما هي �أل�لة �ألخرW �لتي تدحض نظرية �لتطو�؟

١٠٥. كيف تفسر نظرية �لتطو� �لظهو� �لمفاجئ للحيا) على �جه �أل�k ؟
١٠٦. ما هي �لخدr �لتي صنعها �لتطو��� ليضلو� بها �لعامة ؟

١٠٧. هل هنا{ شيS يدعى "�إلنسا� �لبد�ئي" ؟
١٠٨. هل يمكن شر| تكوين �ألنظمة �لمعقد) في �لكائناE �لحية من خال< نظرية 

�لتطو� ؟
 Eلتطو� بالرغم من ثبا�عن نظرية  ��لنفو8 بإصر� bفع بعض &صحا�يد �١٠٩. لما8

بطالنها؟

١ كيف ند�� �جو� �هللا ؟
�T �لنباتاE ��لحيو�ناE ��لبحا� ��لجبا< ��إلنسا�، �كل ما نشاهدa في هذ� 
�لعالم �لصغير – سو�S كا� حيا &' غير حي – ��لذ� ال نستطيع &� نر�a، يمثل 
�الئل ��ضحة على حكمة خا�قة جعلت هذa �ألشياS تنبض بالحيا) . �كذلك 
فإّ� �لتو��m ��لنظا' ��لخلق �لعظيم �لموجو� في �لعالم &جمع هو �ليل &يضا على 
 aصاحب هذ � .Sحسن صنع كّل شي&� Sجو� خالق &حا� علمه بكل شي�
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�لحكمة � هذa �لمعرفة هو �هللا سبحانه �تعالى.
 Eلصفا�لتي خلقها ��لكاملة �ألنظمة �هللا عز �جل من خال< �ننا ند�{ �جو� T
�لر�ئعة �لتي &��عها �لكائناE �لحية �غير �لحية . �قد 8كر هذ� في �لقر`� �لكريم 
: (�لِذ8 َخَلَق َسْبَع َسَمَو�ٍ� ِطَباًقا َما َتَر3 ِفي َخْلِق �لرَّْحَمِن ِمْن َتَفاُ�ٍ� َفاْ�ِجع 
ِ=َلْيَك �لَبَصُر َخاِسًئا  َيْنَقِلْب  َتيِن  �لَبَصَر َهْل َتَر3 ِمْن ُفُطوٍ� ُثمَّ �ْ�ِجع �لَبَصَر َكرَّ

َ�هَو َحِسيٌر) سو�) �لملك، �آلية ٣-٤ .

٢ كيف نعرF �هللا ؟
ياE �هللا �لعظيمة �لتي ال تحصى  ية من̀  Tّ� كل ما نر�a �نشاهدa في �لكو� هو̀ 
��لتي تشهد على قد�ته �عظمته. �قد جاS �لقر`� �لكريم m�خر� بصفاE �هللا عز 
�جّل ، ��لقر�� هو �لكتاb �لذ� &�سل للنا: ليرشدهم Tلى طريق �لهدW. �قد 
نقل لنا �لقر`� جميع صفاE �هللا �لعظيمة، مثل حكمته �معرفته �عطفه ��حمته 
 E�لوحيد للسما��إلله �لمالك ��بكونه � ،Sطالعه على كل شي�عدله �سمعه ��
ُهَو   Hِ�ََها َ��لشَّ �لَغيِب  َعاِلُم  ُهَو  ِ=الَّ  ِ=َلَه  َال  �لِذ8  �هللا  (ُهَو  بينهما  �ما   kأل���
َالPُ �لُمؤِمُن  �لرَّحمُن �لرَِّحيُم، ُهَو �هللا �لِذ8 َال ِ=لَه ِ=الَّ ُهَو �لَمِلُك �لُقدRُ�ُّ �لسَّ
 U�ِا ًيشِرُكوَ�، ُهَو �هللا �لَخاِلُق �لَبا �لُمَهيِمُن �لَعِزيُز �لَجبَّاُ� �لُمَتَكبُِّر ُسبَحاَ� �هللا َعمَّ
َماَ��ِ� َ��َأل�ِ] َ�هَو �لَعزِيُز  ُ̂ �لُحسَنى ُيَسبُِّح َلُه َما ِفي �لسَّ ُ� َلُه �َألسَما �لُمَصوِّ

�لَحِكيُم)-  سو�) �لحشر ( �آلية ٢٢-٢٤ )
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٣ ما �لغاية من خلقنا ؟
�لِجنَّ  َخَلقُت  (َ�َما   : يلي  كما  خلقنا  من  �لغاية  عن  �جل  عز  �هللا  يخبرنا 

َ��ِإلنَس ِ=الَّ ِلَيعُبُد�ِ�) – سو�) �لذ��ياE ( �آلية ٥٦)
 kأل�� �إلنسا� على �جه  فالهدF من �جو�  �آلية،  في  كما هو مذكو� 
 a' على هذ�ختبا� مستمر ما��هللا عز �جل �طلب مرضاته. �هو في �هو عبا�) 

.kأل��

٤ لما�d نمتحن في �لحياH ؟
من  �لخبيث  �يميز  غيرهم  عن  �لمؤمنين  ليميز  �لحيا)  في  �لنا:  �هللا  يختبر 
فإنه ال يكفي &�  �لمؤمنين �ألفضل في عبا�ته. �لهذ�  �لطيب، �ليعرF &� من 
يقو< �لمرS "&نا &}من باهللا "، فحيا) �إلنسا� يجب &� تكو� هللا عز �جل، �Tيمانه 
 ،E�ختبا���  Eمتحانا� Tلى   kتتعر  ، بدينه  �لتمسك  على  �مو�ظبته  �تضحيته 
�Tخالصه في كونه عبد� هللا البد &� يمر بمحك �لحيا) �محنها. �قد 8كر �هللا 
ِلَيبُلَوُكم   Hَلتالية : (�لِذ8 َخَلَق �لَموَ� َ��لَحَيا�آلية �لحقيقة في � aعز �جل هذ

fَيُُّكم fَحَسُن َعَمًال َ�هَو �لَعِزيُز �لَغُفوُ�) سو�) �لملك (�آلية ٢).
 

٥ كيف نكو� عبيد� هللا ؟
&� يكو� �إلنسا� عبد� هللا يعني &� يكر: حياته كاملة لمرضا) �هللا ، �هذ� 
يعني �لقيا' بقد� �لمستطاr باألعما< �لصالحة  لنيل مرضا) �هللا تعالى ��لبعد عن 
 aمة للعبد فتكو� جميع &فكا�mهللا مال�سخطه. �يعني كذلك &� تكو� خشية 
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�كلماته �&عماله لهذ� �لهدF. �قد نبهنا �هللا Tلى هذ� في �لقر`� �لكريم فاإلنسا� 
َ�ُنُسِكي  َصَالِتي   َّ�=ِ ُقل   ) حياته:  مناحي  تشمل جميع  �لعبو�ية   aهذ� عبد هللا 

َ�َمحَيا8َ َ�َمَماِتي هللا i�َِّ �لَعاَلِميَن) سو�) �إلنعا' ( �آلية ١٦٢ ) .
 

٦ لما�d يعتبر �لدين مهما ؟
Tّ� ما ينبغي على �إلنسا� �لذ� يؤمن باهللا &� يفعله &�ال هو &� يكو� له علم 
بخالقه �باألمو� �لتي ترضيه، فهو �لذ� منح �لّر�| لإلنسا� عندما لم يكن شيئا 
مذكو��، �هو �لذ� جعله يحيا �يأكل �يشرb، �&سبغ عليه نعمة �لصحة. �من 
ثم فإّنه يجب على �إلنسا� &� يقضي حياته كلها ملتزما بأ��مر �هللا طالبا لمرضاته، 
فالدين هو �لذ� يكشف لنا �لطريق في �لحركاE ��لسكناE ��ألخالh �طريقة 
�لحيا) �لتي ترضي �هللا عّز �جل. �قد &كد �هللا  في كتابه �لكريم &ّ� �لذين يلتزمو� 
بالدين �لحق هم &هل �لهدW ��لرشا� ، &ما �آلخر�� �لذين يتبعو� هو�هم فهم 
في طريق �لضال< . ( َ&َفَمن َشَرَ| �ُهللا َصدaُ�َ ِلِإلسَالِ' َفهَو َعَلى ُنوٍ� ِمن َ�بِِّه َفَويٌل 
لِلَقاِسَيِة ُقُلوُبُهم ِمن 8ِكِر �هللا ُ&�لَِئَك ِفي َضَالٍ< ُمبيٍن)-  سو�) �لزمر (�آلية ٢٢)

٧ كيف يحيى �إلنسا� بتعاليم �ينه ؟
Tّ� �لذين يؤمنو� باهللا �يطيعونه يجعلو� حياتهم تسير �فقا لما يريدa سبحانه 
�تعالى منهم، �قد ��� 8لك كله في �لقر`� �لكريم. فالشخص �لذ� يكيف حياته 
يثير سخطه  �يبتعد عما  �هللا  ما يرضي  يفعل  �ينه يسعى لكي  تعاليم   Sعلى ضو
�غضبه، �هو بذلك يتجنب �لسيئاE �لتي تأمرa بها نفسه &� كل صوE سلبّي 
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��خله . �قد قا< �هللا عز �جل &نه قد &عد �لبشر فطرّيا ليهتد�� Tلى �لدين �لحق. 
يِن َحِنيًفا ِفطَرHَ �هللا �لِتي َفَطَر �لنَّاRَ َعَليَها َال َتبِديَل ِلَخلِق �هللا  (َفَأِقم َ�جَهَك ِللدِّ

يُن �لَقيُِّم َ�َلِكنَّ fَكَثَر �لنَّاRِ َال َيعَلُموَ�) سو�) �لر�' -�آلية ٣٠. dَِلَك �لدِّ

٨ كيف يمكن �f توجد fخالp من غير �لدين؟
 bتكا�� على  �لنا:  يقد'   �& يمكن  بالدين،  �لملتزمة  غير   Eلمجتمعا� في 
لإلنسا�  يمكن  ال  �لمثا<،  سبيل  فعلى  �ألخالقية،  غير  �ألعما<   r�نو& جميع 
 bيكذ �& �& &� &� يحسد &حد�،  �لقما�   �& بالرشو)  �لتعامل  يقبل   �& �لمتدين 
 ،Wمن جهة &خر� .Eلمو�بعد  bلحسا�قبة &عماله �تذكر �ألنه يعلم &� عليه مر
فإ� ّ�لشخص غير �لمتدين ال يمنعه شيS عن ��تكاb هذa �أل عما<. Tنه ليس 
كافيا &� يقو< �لشخص غير �لمتدين: "&نا ال &}من باهللا �لكنني ال `خذ �شو) " 
&� &� يقو< :"&نا ال &}من باهللا �لكنني ال &قامر". ��لسبب، &ّ� �إلنسا� �لملحد 
قد   Eلمو� بعد   bلحسا�  Fيخا �قابته، �ال  يستشعر  �هللا �ال  �لذ� ال يخشى 
يرتكب &يا من هذa �ألفعا< عند تغير �لمو�قف &� �أل�ضاr من حوله . �8T� قا< 
شخص ما : " &نا ملحد �لكّنني ال &mني" فالشخص نفسه قد يرتكب �لزنا في 
مكا� يعتبر فيه &مر� عا�يا. �ممكن للشخص �لذ� ال يأخذ �شو) &� يقو< : 
"Tّ� �بني مريض، �على �شك �لموE، علي &� &قبل �لرشو) " هذ� 8T� لم يكن 
في قلبه خوF من �هللا تعالى. �في حالة غياb �لدين، فإ� �لسرقة نفسها يمكن 
&� تصبح &مر� مشر�عا تحت ظر�F معينة. �على سبيل �لمثا<، فالنا: �لذين 
 E���&� �لمناشف  &خذ   �& �&يهم-  يعتبر��-حسب  ال   �& يمكن  لهم  �ين  ال 
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�لزينة من �لفنا�h سرقة. �من ناحية &خرW فإ� �لشخص �لمتدين ال يظهر مثل 
هذ� �لعمل ألنه يخشى �هللا �ال ينسى &� �هللا يعلم سرa �عالنيته، فالمؤمن يعمل 
بإخال\ �يتجنب �لمعاصي، �يمكن لشخص بعيد عن �لدين &� يقو< : " &نا 
نلحد �لكّنني &تسامح مع �لنا:، فأنا ال &شعر برغبة في �النتقا' �ال &كرa &حد� 
"، �لكن في يو' ما يمكن &� يحد¤ شيS ما يجعله يظهر تصرفا غير متوقع 
منه، كأ� يحا�< قتل شخص ما &� Tيذ�ئه ألّ� �ألخالh �لتي لديه تتغير بحسب 
�لبيئة ��لظر�F �لتي يوجد فيها. &ما �إلنسا� �لمؤمن باهللا ��ليو' �آلخر فال يحيد 
&بد� عن �ألخالh �لفاضلة مهما كانت �لمؤثر�E، فأخالقه غير متقلبة. �قد &شا� 
ِبَعهِد  ُيوُفوَ�  �لِذيَن   ) تعالى:  قوله  للمؤمنين في  �لرفيعة   hألخال�لى T تعالى  �هللا 
ُيوَصَل َ�َيخَشْو�   �fَ ِبِه fََمَر �هللا  َما  َيِصُلوَ�  َ��لِذيَن   ،pَلِميَثا� َينُقُضوَ�  َ�َال  �هللا 
 Hََال َ̂ َ�ْجِه َ�بِِّهم fَ�ََقاُمو� �لصَّ َ�بَُّهْم َ�َيَخاُفوَ� ُسوَ̂ �لِحَساi، َ��لِذيَن َصَبُر�� �بِتَغا
يِّئَة �fَُلِئَك َلُهم ُعْقَبى  � َ�َعَالِنَيًة َ�َيد�sُ�ََ� ِبالَحَسَنِة �لسَّ ا tَ�َْقَناُهم ِسرًَّ fَ�َنَفُقو� ِممَّ

�� ) سو�) �لرعد -�آلية ٢٠-٢٢.  �لدَّ

٩ ما�d كا� سيحصل للنظاP �الجتماعي من غير �لدين؟
Tّ� &�< مفهو' يتم �لتخلص منه في بيئة ال �ين فيها هو مفهو' �لعائلة، حيث 
�لعائلة  �لتي تجمع  �لوالS ��إلخال\ ��النتماS ��لحب ��الحتر�'  �لقيم مثل   �ّT
مع بعضها �لبعض يتم �لتخلي عنها بشكل كامل، � يجب �لتذكير هنا &� �لعائلة 
 �ّT لك، ثم�لمجتمع ينها� كذ�لعائلة فإّ� � Eنها�� �لمجتمع، فإ8�لتي تؤسس �هي 
8لك يقو� Tلى TلغاS مفهو' �لد�لة ��ألمة. �باإلضافة Tلى 8لك، تضعف �لحاجة 
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Tلى �لشعو� باالحتر�' ��لمحبة ��لعطف تجاa �آلخرين في مجتمع ال �ين فيه، 
 S�لفقر� aيكر� S�لفقر� Sألغنيا� aجتماعية حيث يكر�لى فوضى T يقو� بالتالي �هذ�
��لمحتاجين،  �لعاجزين  &�لئك  غضب  �يز���  بينهما،  �لحقد  �ينتشر   ،Sألغنيا�
�يشيع �لعنف بين �ألمم ��لشعوb، �يصبح �لعما< عد��نيين mT�S �}سائهم في 
 Sألبنا�بنائهم �مشاعر &  S�mT Sآلبا�عمالهم، �تجف مشاعر  aتجا Sلر}سا�لعمل ��

mT�S `بائهم. 
من  �لدين   bغيا Tلى  يرجع  �لعالم  في  ��لعنف   bلحر�� �ستمر��  Tّ� سبب 
�لعالم &عما<   rلنا:،  فنحن نشاهد كل يو' في كثير من بقا� حيا) كثير من 
عنف �هيبة �عملياE قتل ال تليق باإلنسا�. �من جانب `خر، �في مقابل هذ� 
باتجاa &خيه  �لذ� يؤمن باآلخر) ال يجر& على &� يصوb سالحا  فإ� �إلنسا� 
�إلنسا� ليقتله ألنه يعلم &� �هللا قد حر' �لقتل، �أل� خشيته هللا تدفعه Tلى تجنب 
عقابه �سخطه. قا< تعالى: (ّ�ّال ُتفِسُد�� ِفي �َأل�ِ] َبعَد ِ=ْصَالِحَها َ��ْ�ُعوwُ َخْوًفا 

َ�َطَمًعا ِ=�َّ َ�ْحَمَة �هللا َقِريٌب ِمَن �لُمحِسِنيَن) سو�) �ألعر�F -�آلية ٥٦.

بأ�  مقبو<  غير  &مر  �هو  �لدين،  عن  �لبعد  على  �ليل  �النتحا�  �نتشا�   �ّT
�لمثا< هنا{  �لحقيقة. �على سبيل  ينتحر يرتكب جريمة قتل في  حا<، فالذ� 
من ينتحر أل� صديقته هجرته، فهو يدفع حياته ثمنا لها، �لكن هذ١� �لشخص 
 aالنتحا� من &جل هذ�ألسئلة : هل كا� سيفكر في � aيجب &� يسأ< نفسه هذ
�لفتا) لو &صبحت معاقة &� تقدمت في �لعمر، &� حد¤ &� توشه �جهها بسبب 
حريق &� غير 8لك ؟ بالطبع Tنه لن يفكر في 8لك، Tّنه يقو' بتضخيم هذa �لفكر) 
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في عقله عندما ير�ها جميلة تنعم بالصحة ��لجا8بية . �قد ينسى �هللا بسببها فال 
يفكر Tال فيها، قد تملك عليه &حاسيسة فال يبقى مكا� في قلبه حتى يذكر�هللا 
تعالى �يفكر فيه، Tنها قد تنسيه �لموE ��آلخر)، �لذلك فهو يمكن &� يو�جه 

�لموE من &جلها .
�لكن �إلنسا� �لذ� يسير �فق �لتعاليم �لقر`نية يستحيل &� يفعل شيئا مثل 
هذ�، �ال يمكن &� يفكر مجر� تفكير في �إلقد�' على فعل هذ� �ألمر أل� �لمؤمن 
 aلتي يبتلى بها في هذ�لمشاكل �� Eلصعوبا�يعيش هللا فقط، �يصبر �يصمد &ما' 
�لدنيا، �ال ينسى �لمؤمن &نه سوF يجاWm بالخير على صبرa هذ� في �لدنيا �في 
�آلخر). ��لسرقة &يضا &مر شائع في �لمجتمعاE �لتي ال �ين فيها 8T &� �لسا�h ال 
يفكر في مقد�� �ألW8 �لذ� يلحقه باآلخرين، فهو يسرh �لكنه ال يتألم بسبب 
 �& يمكن  بقسا�ته   hلسا��  �& يعني  �هذ�  �ير�عه.  يؤنبه  �لذ�  �لضمير  فقد�� 

يرتكب مزيد� من �لجر�ئم. 
��لتضحية  �لضيافة  مثل  ��لقيم  �لفضائل  فإ�  �لمتدينة  غير   Eلمجتمعا� �في 
 aلنا: في هذ�  Sتفقد بشكل كامل. فهؤال من &جل �آلخرين ��لتكافل ��لكر' 
�لمجتمعاE ال يقيمو� بعضهم �لبعض على &سا: &نهم بشر، 8T &� بالبعض منهم 
 a' غير�لقر�، فال &حد يمكن &� يكو� مدفوعا  إلكر�يعتقد بأنه كائن تطو� عن 
&� �لعطف عليه &� تقديم مساعد�E له بسبب هذ� �العتقا� �لخاطئ. فاألشخا\ 
�لذين يحملو� هذa �ألفكا� ال يعرفو� قيمة بعضهم �لبعض، فأغلبهم ال يفكر�� 
في ��حة غيرهم &� حفظ كر�متهم.  فمثال 8T� &صيب &حدهم بحا�¤ &� غير 
8لك ال يهبو� إلغاثته �جاS لثو�b ما. �يحد¤ &� �لذين من يكو� ميؤ�سا من 
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حالته بسبب �لمرk ُيتر{ ملًقى ال يهتم به &حد حتى يلفظ &نفاسه �ألخير). �هنا{ 
شيئ `خر مهم، فالشخص �لذ� ال Tيما� في قلبه ال يهمه &� يهتم بالنظافة، �قد 
يؤ�8 �للخرين بسبب قذ��ته �خاصة 8T� كا� يعما في مطعم مثال، فهو ال يبالي 
باالهتما' بالنظافة Tال على �عتبا� &نها �سيلة لجلب مزيد من �لزبائن �ليست مبد& 
��سخا عندa، فهمه فقط في ما يجمعه من ما< ال غير. �هذa فقط بعض �ألمثلة 
�ليومية. فالمعامالE تصبح &كثر تحضر� كلما كانت  �لتي نشاهدها في حياتنا 
�لمصالح &�سع �&�ثق. �ألمر �آلخر &� �لقيم �لقر`نية تحث �لنا: على �إلحسا� 
لبعضهم �لبعض ��� �نتظا� &� مقابل، Tنهم جميعا عبيد هللا تعالى، فهم يعملو� 
�هم  �لصالحة،  �ألعما<  خال<  من  تعالى  �هللا   مرضا)  على  للحصو<  جهدهم 

 .b�لثو�ألجر ��يتنافسو� في ما بينهم لكسب مزيد من 

�لتقيدبتعاليم  عند  للمجتمع  �لر�حية   � �لما�ية  �لفو�ئد  هي  ما   ١٠
�لقر}� ؟

�لدين �لذ� نتحد¤ عنه هنا هو منهج &خالقي في  علينا &� نتذكر هنا &� 
�لحيا) ، �هو �ين يرضي �هللا تعالى �هو �لدين �لذ� شرعه سبحانه �تعالى ألنه 
�ألعلم بأمو�هم �شؤ�نهم. Tّنه منهج حيا) خالية من جميع �لخر�فاE ��ألساطير، 

�هو �ين يستمد تعاليمه مباشر) من �لقر`� �لكريم.
 �ّT .الجتماعي�ألخالقي �لدين يؤسس عمقًا ��حيًا �سلميًا �&منيًا للجو � �T
�لفوضى �لعا�مة �لتي تسبب �لضر� للد�لة �لألمة تنتهي بشكل &كيد بفضل مخافة 
�لفوضى  �لتسبب في  �لقو�نين �عد'  يلتزمو� تطبيق  فالنا: بذلك  �هللا �خشيته، 
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��ألW8 لغيرهم، فاإلنسا� �لذ� يكو� حامال للقيم �ألخالقية يسهر على حفظ 
&مته �بال�a بل �يسعى للتضحية في سبيل 8لك. 

Tّ� �لمجتمع �لذ� تسو� فيه �لتعاليم �لقر`نية، ينتشر فيه �الحتر�' �تتوطد فيه 
�ال��صر �الجتماعية �يسعى كل فر� فيه Tلى حفظ &خيه في عرضه �ماله ��مه، 
فكل شخص في �لمجتمع �لمؤمن يضع نصب عينيه ��حة �للخرين �مصلحتهم، 
�َ� َ��ِإليَماَ� ِمْن َقْبِلِهْم  ُ̂�� �لدَّ �فيما يلي مثا< على &خالh �لمؤمنين:  (َ��لِذيَن َتَبوَّ
ا �fُُتو� َ�ُيْؤِثُر�َ� َعَلى  ُيِحبُّوَ� َمْن َهاَجَر =َِلْيِهْم َ�َال َيِجُد�َ� ِفي ُصُد�ِ�ِهْم َحاَجًة ِممَّ
fَْنِفِسِهْم َ�َلْو َكاَ� ِبِهْم َخَصاَصٌة َ�َمْن ُيوpَ ُشحَّ َنْفِسِه َفُأ�َلِئَك ُهم �لُمْفِلُحوَ�). 

سو�) -�لحشر - �آلية ٩.
ففي �لمجتمع �لذ� تكو� قلوb &هله عامر) بخشية �هللا تعالى، يعمل كل فر� 
لمصلحة 8لك �لمجتمع �يكو� &بعد شيS عن �لطيش ��لتهو�، �تغيب �ألنانية 
�لعيش،  ��غد  باألمن  �لمجتمع  8لك  يتمتع   �& 8لك  ��ثمر)  �إليثا�.  �يحضر 
�هما نعمتا� عظيمتا� مّن �هللا بهما على عبا�a �لمؤمنين، �8كرهما في �لقر`� 
�لكريم. �تبعا لكل هذ� تنحسر �لفوضى �تتضاS< �لتوتر�E ��ألmماE، فكل فر� 
يعيش في مجتمعه بتو��m ��حتر�' كبير لقيمه �مجتمعه، �ُتحّل جميع �لمشاكل 

�يعيش �لنا: في &من �سال'. 

  ١١ ما هي �لفو�ئد �لما�ية � �لر�حية للعائلة عند �لتقيد 
بتعاليم �لقر}�؟

�T &خالh �لقر`� تتطلب منا �حتر�' �أل' ��ألb �تبجيلهما, �يقو< �هللا تعالى 
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في �لقر`� �لكريم:
 �fَ مُّه َ�ْهًنا َعَلى َ�ْهٍن َ�ِفَصاُلُه ِفي َعاَمْينfُ ْيَنا �ِإلْنَساَ� ِبَو�ِلَدْيِه َحَمَلْته (َ�َ�صَّ

�ْشُكْر ِلي َ�ِلَو�ِلَدْيك ِ=َليَّ �لَمِصيُر) لقما�- �ألية ١٤.
 Eعا�لنز��  E�لمشاجر� فيه  تختفي  �تعاليمه  بالقر`�  �لمحكو'  �لبيت   �T
��لمشاكل، فاحتر�' �أل' &مر مقد:, ��ألمر نفسه بالنسبة Tلى �ألb، �جميع &فر�� 

�ألسر) يكونو� في غاية �لسعا�) 8T� �جد هذ� �لشعو� من �الحتر�' ��لمو�). 

١٢ ما هي �لفو�ئد �لما�ية ��لر�حية لنظاP �لد�لة عند �لتقيد 
بتعاليم �لقر}�؟

يبين �هللا عز �جل في �لقر`� �لكريم &ّ� للطاعة &ثر Tيجابي، ��لشخص �لملتز' 
بتعاليم �لقر`� عليه &� يطيع �لي &مرa �&� يحتر' ��لته بشكل تا'. ففي �لمجتمع 
�إلسالمي يسعى �لجميع من &جل �فاهية �ألمة �ال يتمر� �لفر� ضد �لد�لة &بد� 

بل على �لعكس من 8لك يمدها بدعم ما�� ���حي.
Tّ� كثير� من �لقضايا يمكن &ال تحا< على �لمحاكم �يتم حلها بطريقة &سهل 
 E، �كذلك تقل حاال�مؤثر� �لديني حاضر�لعامل �لتي يكو� فيها � Eلمجتمعا�في 
 Eبذلك تتجه طاقا� ،Eلمجتمعا�خل كثير من �ليو' ��لتي تنتشر �ئم �لجر� bتكا��
�لد�لة �Tمكانياتها Tلى Tحد�¤ مزيد من �لتطو� ��لنمو على �لمستويين �لد�خلي 

��لخا�جي، �بذلك تصبح �لد�لة مهابة قوية.  
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١٣ ما هي �لفو�ئد �لما�ية ��لر�حية للفن عند �لتقيد بتعاليم 
�لقر}�؟

متميز�  تقدير�  �لبعض  بعضهم  يقد���  �لقر`�   hبأخال يلتزمو�  �لذين   �T
�يعملو� على توفير &قصى ما يمكن من �لر�حة لبعضهم �لبعض في بيئة من �لرضى 
 E�لخير�لجنة فإ� جميع �لرغبة في نيل �لفني في كل &مر، �بسبب �لجما< ��
�لموجو�) على �جه �أل�k تستخد' لخلق بيئة تتمتع بالجما< ��لنظافة ��لر�عة، 
�بذلك تكو� بمثابة محاكا) للعين ��أل�8 �جميع �لحو�: في �تساقها �جمالها، 

.Eلمجاال�لفن في جميع �تبعا لذلك يتطو� �
يتمتع بضمير سليم, فلهذ� ال توجد  �لمؤمن  Tلى 8لك, فإ� �إلنسا�  Tضافة 
لديه &� ضغو� &� توتر�E, �يمكنه &� ينتج &عماال فنية جميلة �مميز) �&صيلة، 
�كذلك �ألشخا\ �لذين يرغبو� في Tبد�r &شياS جميلة لآلخرين, فهم يعملو� 

بإخال\ �صبر من &جل هذa �لغاية.

�لتقييد  �لمد�سي عند   Pللنظا �لما�ية ��لر�حية  �لفو�ئد  ١٤ ما هي 
بتعاليم �لقر}�؟

Tّ� �لعيش في Tطا� �ألخالh �لقر`نية يكسب �لناشئة 8كاT� Sبد�عا كبيرين، 
فالصغا� �لذين يلتزمو� بهذa �لتعاليم تختفي لديهم �لتصرفاE غير �ألخالقية &� 
 bطبيعة نقية �طيبة, فالشا E�8 >لتي تتميز بالالمباال)، �بفضل 8لك تولد &جيا�
يكو� مطيعا �مفتح �لعقل مضّحيا بنفسه في سبيل غيرa, � فاعال في مجتمعهن 
فحما: �لشباb �حيويتهم �نشاطهم تكو� باتجاa �ألعما< �لخير). ففي بيئة مثل 
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 mجتيا�لشهر) &� �ستهم �ليس 8لك بغاية �همية كبير) لد�& bلطال�يعطي  aهذ
�المتحاناT� Eنما أل� طلب �لعلم يعد ��جبا �ينيا يدعوT aليه �ينه.

�بالتالي  �لمد��:،  في  �النضبا�  عد'   Eحاال عن  8لك  بعد  نسمع  �لن 
تنشأ بيئة تعليمية مسالمة �بناS) �منتجة، �بفضل هذ� �لفهم يتطو� �لتعا�� بين 
 bلطال�لتسامح �يصبح �' ��الحتر�لطاعة ��على &سا: من  bلطال�لمعلمين ��
مطيعين أل��مر معلميهم، �سوF لن تز�حم �لطرقاE بالمحتجين ��لغاضبين ألنه 

لن تكو� هنا{ حاجة Tلى مثل هذa �ألمو�.

١٥ ما هي �لفو�ئد �لما�ية ��لر�حية لنظاP �لعمل عند �لتقيد 
بتعاليم �لقر}�؟

��لتعا��  �لتفاهم   |�� تشيع  �لقر`�,   hبأخال تلتز'  �لتي   Eلمجتمعا� في 
��لعد�لة في بيئة �لعمل، فصاحب �لعمل يهتم بصحة موظفيه, �يسعى للسهر قد� 
�إلمكا� على صحتهم �&منهم. فأصحاb �لعمل يمكن &� يشيد�� مباني غاية في 
�لقو) ��لمتانة ��لجما<، �لكنهم في �لوقت نفسه ال يغفلو� عن �عاية عمالهم 
�Tعطائهم حقوقهم كاملة لقاS ما قامو� به من عمل، فهم ال يسيئو� معاملتهم، 
بل �يكونو� على علم بأحو�< &سرهم �إلجتماعية. فإ� ثمة ضمير حي يحّركم، 
فالعامل ال ينظر عليه على &سا: &نه &��) لإلنتا® فقط بل هو كيا� Tنساني ينبغي 
&� يحتر' �يكر'. �هذ� �لسمو في �لتعامل يثمر بالتأكيد ثما� طيبة�Tبالتالي تغيب 

مظاهر سلبية كثير) مثل �لحسد ��لحقد ��لكر�هية �غيرها.
Tّ� �لعالقة بين �لموظف �صاحب �لعمل ال تبنى على &سا: �لمصلحة �لذ�تية 
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��ألنانية, بل تبنى على &سا: �لتعا�� ��لثقة، فالموظف يكو� عينا ساهر) على 
مصلحة �لشركة &� �لمؤسسة �لتي عمل فيها، �لن تسا��a �ألفكا� �لسيئة, كأ� 
يقو< مثال: "بما &� &جر� مدفوr فما شأني ��لعمل". فالموظف يبذ< ما بوسعه 

مهما كانت �ألحو�<.

١٦ ما هو "�إلشر��" باهللا �f �لوثنية؟
�إلشر�{ يعني �عتبا� شخص ما &� &� كائن حي, &� فكر) ما شبيها هللا تعالى 
&� &على منزلة منه من حيث �لتقدير ��لقد�) ��لقو), ��لعيش �فق هذ� �لمعتقد 
�لٌمنحرF. �يصف �هللا تعالى هذ� �المر بأنه يعني "Tشر�{ Tله `خر مع �هللا سبحانه. 
 َّ�=ِ) :hإلطال�لكريم بأّنه لن يغفر للمشر{ على �لقر`� �هللا تعالى في �قد &كد �
ُ̂ َ�َمْن ُيْشِرْ� ِباهللا َفَقد  �هللا َال َيْغِفُر fَْ� ُيْشَرَ� ِبِه َ�يْغِفُر َما ُ��َ� dَِلَك ِلَمْن َيَشا

�ْفَتَر3 ِ=ْثًما َعِظيًما)- سو�) �لنساS، �آلية -٤٨.

١٧ ما�d يعني �f "تؤله" شيئا؟
تعني كلمة "�لتأليه" في �لكال' �لعا�� عبا�) &شياS &� كائناE معينة، �بالرغم 
من هذ� فإ� لهذa �لفكر) معنى &�سع �هي ليست مقتصر) على �لعصو� �لماضية 
فقط، ففي كل حقبة من �ألحقاb كا� �لنا: يتخذ�� شركاS هللا, فعبد�� �أل�ثا� 
�&عمد) (�لطوطم) �لمقدسة. �ليس بالضر��� &� يصر| �لشخص �لمشر{ �يقو< 

"�T هذ� Tلهي �لذ� &عبدa", &� &� يسجد له.
�لحقيقة هو تفضيل شخصي لشيS &�شخص ما على �هللا.  "�لتأليه" في   �ّT
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من   Fلخو�  �& �هللا,  على �ضى  ما  تفضيل �ضى شخص  �لمثا<,  سبيل  �على 
&حد كما يخاF من �هللا, &� حب &حد ما كحب �هللا , فهذa �ألمو� يمكن &� 
تخد' كأمثلة هنا. �يؤكد �لقر`� �لكريم &� هذa �ألشياS �لتي تعبد من ��� �هللا 

لن تجد� نفعا �لن تغني عنهم من �هللا شيئا:
(ِ=نََّما َتْعُبٌد�َ� ِمْن ُ��ِ� �هللا fَْ�َثاًنا َ�َتْخُلُقوَ� ِ=ْفًكا ِ=�َّ �لِذيَن َتْعُبُد�َ� ِمْن ُ��ِ� 
ِ=َلْيِه  ُله  َ��ْشُكُر��   wَُ��ْعبُد�  pَtِّْلر� �هللا  ِعنَد  َفاْبَتُغو�  tْ�ًِقا  َلُكْم  َيمِلُكوَ�  َال  �هللا 

 (١٧) Eلعنكبو�ُتْرَجُعوَ�) – سو�) 

١٨ كيف ينجو �إلنسا� من �لوثنية ؟
�T على �إلنسا� &� يقّر من &عماh قلبه &� �هللا ��حد &حد, �&� �لقو) ��لعظمة 
 �ّT .هللا� Wلعالم سو� �سبحانه �تعالى, �&نه ال ضا� � ال نافع في هذ aله �حد
�لذ� يقر بهذa �لحقيقة هو �حدa �لذ� يتخلص من �لشر{ ��لوثنية. �قد &مر 
�لشر{:  من  &نفسهم  ينقذ��  حتى  كاملة  طاعة   aيطيعو  �& �لنا:  �جل  عز  �هللا 
َ̂ َ�َتْنَسْوَ� َما ُتْشِرُكوَ�) سو�)  (َبْل ِ=يَّاwُ َتْدُعوَ� َفَيْكِشُف َما َتْدُعوَ� ِ=َلْيِه ِ=ْ� َشا

�ألنعا' �آلية- ٤١. 
 hلشر{ يحس &ثر 8لك بشكل مباشر في &عما�لذ� يتخلص من �لشخص � �ّT
كيانه، �تتحو< نظرته للحيا) �فهمه للعالم من حوله، فتصبح حياته كلها لوجه 
�هللا �عمله كله لمرضاته, تنتقل حياته Tلى مرحلة جديد) بعد كانت تسبح في 

بحر من �لجهل ��لشك ��لفوضى. 
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١٩ ما�d يعني طلب مرضاH �هللا كما ينبغي؟
ما8� �لذ� كنت ستفعله لو &� �لمكا� �لذ� تسكن فيه تعرk لفيضا� مدمر؟ 
هل تفر Tلى �لطابق �لعلو� من �لمبنى �تنتظر من ينقذ{, &' هل تو�صل �لصعو� 
 �T لمصعد في صعو�{ ؟�لسلم &' �؟ �هل تستعمل aلميا� bتفع منسو��كلما 
ينقذ  كي   hلطر�  aهذ من  طريق   �& �إلنسا�  يختا�   �& �لحالة   aهذ في  �لمهم 
 aبالمخاطر. �في هذ نفسه. �&� طريق غير هذ� سوF يكو� صعبا �محفوفا 
�لحالة سوF يفعل �إلنسا� ما بوسعه حتى يصل Tلى �لطابق �لعلو� ألنه �ألكثر 

&مانا. �T 8لك هو �الختيا� �ألفضل". 
Tّ� �إلنسا� �لمؤمن يسلك جميع �لطرh �لما�ية ��لر�حية في كل لحظة حتى 
يكو� في �لمستوW �لذ�  يجعله ينا< مرضا) �هللا تعالى، فإ8� �جد �لمرS نفسه 
 ،aلى ضميرT �يستمع  عقله  يحكم  فإنه   E�الختيا���  hلطر� من  مجموعة  &ما' 
�في �لنهاية يختا� ما يحقق �ضا �هللا تعالى. �هذ� يعني &نه يتصرF �فق �إل���) 

�إللهية ��لألمر �لرّباني.

٢٠ ما�d يعني �f يكو� لديك =يما� مطلق؟
Tّ� &� فر� يعلم جيد� &� يدa سوF تحتر8T h� &صر على �ضعها في �لنا�، 
فليس ثمة ضر��) Tلى &� يفكر فيما 8T� كانت ستحترh فعال &' ال، فاألمر محسو' 
�معر�F، فكل شخص يعلم &� �لنا� تحرh �ينبغي &ال يفكر في هذ� �ألمر. �في 
�لقر`� �لكريم 8كر 8كر �هللا تعالى معتى "�إليما� �لمطلق �لكامل" فقا< تعالى:

�لجاثية-�آلية  سو�)   – ُيوِقُنوَ�)   Pٍِلَقْو َ�َ�ْحَمٌة  َ�ُهًد3   Rِِللنَّا َبَصاِئُر  (َهَذ� 
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.٢٠
بصفاته,  ��إلقر��  �هللا  بوجو�  �إليما�  يعني  مطلق"  Tيما�  لديك  يكو�   �&"
��إليما� باليو' �آلخر ��لجنة ��لنا� Tيمانا ال �يب فيه, ��ال يخلطه &� شك &� 
تر��. Tنه تماما مثل �لتصديق بوجو� �لكائناE من حولك، هذa �لكائناE �لتي 
نشاهدها �نعيش معها. �هو تصديق يصل Tلى ��جة �لبد�هة مثل Tيماننا �لمطلق 
بأ� �لنا� تحرh. ��أليما� �لقائم على �ليقين �لكامل يجعل من �لمرS شخصا حي 

�لضمير ��لوجد�� بحيث يكو� همه �لعمل �لصالح ��TضاS�هللا تعالى. 

 Hعمالي سيلقى مرضاf 8 عمل منf Fعرf �f ٢١ كيف لي
�هللا؟

Tلى   aلصالح �يرشد� �لعمل  ��ئما حب  �لمؤمن  �إلنسا�  يلهم  تعالى  �هللا   �ّT
�لطريق �لّسديد، �يقو< �هللا عز �جل:

( َيا fَيَُّها �لِذيَن }َمُنو� ِ=ْ� َتتَُّقو� �َهللا َيْجَعْل َلُكم ُفْرَقاًنا َ� ُيَكفِّْر َعنُكْم َسيِّئاِتُكْم 
َ�َيْغِفْر َلُكم َ��هللا �dُ �لَفْضِل �لَعِظيِم) سو�) �ألنفا< – ٢٩.

 Eخله هو صو�لفر� في �� نتذكر ��ئما &� &�< صوE يسمعه  �يجب &� 
�لذ�  تبين  �لخطأ من �لصو�b، �هو �لصوE نفسه  �لذ� يساعدa في   aضمير
يرشد �إلنسا� Tلى ما يوصله Tلى مرضا) �هللا تعالى. Tّ� �لذين يخشو� �هللا يصلو� 

Tلى �لحقيقة من خال< Tنصاتهم ألصو�E ضمائرهم.

عن  يختلف  �ألنسا�  قلب  في  }خر  هنا� صو�  هل   ٢٢
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صو� ضميرw؟
�لنفس،   Eلضمير هو صو�  Eلى جانب صوT �لموجو�  �آلخر   Eلصو�  �T
�هو يحا�< &� يعطل �يكتم صوE �لضمير ��خل كيا� �لفر�، فالنفس ال تدخر 
طريق   Sقتفا�� �لشر   F�قتر� نحو  �توجيهه  �لخير  عن  �إلنسا�  mT�حة  في  جهد� 

.Sلشيطا� في كل ما هو سي�
 bسبا&� E�ئما بشكل علني، فهي تبحث عن مبر��لنفس قد ال تفعل 8لك ���
تبد� مقنعة Tلى حد ما. �لهذ� فالفر� يمكن &� يرتكب �ألخطاS �يزعم &� 8لك 
لن يؤثر على Tيمانه، �لكن �لقر`� �لكريم يذكرنا &� �لذ� يزكي هذa �لنفس هو 
�حدa �لذ� يكو� مفلحا، قا< تعالى:(َ�َنْفٍس َ�َما َسوَّ�َها َفَأْلَهَمَها ُفُجوَ�َها َ�َتْقَو�َها 
اَها) سو�) �لشمس-�آلية ٧-٩. �كما ��� في �آلية, فإّ� �إلنسا�  َقْد fَْفَلَح َمْن tَكَّ
مهد� بالمعاصي �لكن ��جبه هو &� يحمي نفسه mT�S ��تكابها، فاإلنسا� يوجد 

في �ختبا� كبير, �هو �ختبا� يكو� �الختيا� فيه بين بين �لخير ��لشر.

٢٣ كيف نبصر؟
ْمَع  �لسَّ َلُكم  َ�َجَعَل  َشْيًئا  َتْعَلُموَ�  َال  fُمََّهاِتُكْم  ُبُطوِ�  ِمْن  fَْخَرَجُكْم  (َ��ُهللا 

َ��َألْبَصاَ� َ��َألْفِئَدHَ َلَعلَُّكْم َتْشُكُر�َ�)- سو�) �لنحل-�آلية ٧٨.
Tّ� عملية �إلبصا� تتم عبر مر�حل �بالتد�يج، فخال< عملية �لمشاهد) يكو� 
 S�لهو� في  تسبح  �لتي  �لصغير)   Sلضو�  Eمن جسيما عناقيد  على شكل   Sلضو�
��لمنعكسة من &� جسم Tلى �لعين، �تدخل عناقيد �لضوS هذT aلى عدسة �لعين 
في �لمقدمة حيث تنقلب �لصو�) �&سا على عقب على �لشبكية �لموجو�) في 
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`خر �لعين، �هنا تتحو< جسيماE �لضوS �لصغير) Tلى Tشا��E كهربائية ��لتي يتم 
نقلها بو�سطة �ألعصاT bلى نقطة صغير) تدعى مركز �لر}ية في مؤخر) �لدما¯. 
�يتم �ستقبا< هذ) �إلشا��E �لكهربائية كصو�) في هذ� �لمركز في �لدما¯، �هو 
&مر يتم بعد سلسلة من �لعملياE. �في �لحقيقة فإّ� عملية �لمشاهد) تحصل في 
هذ) �لنقطة �لصغير) في �لجزS �لخلفي من �لدما¯ �هو �لجزS �لمظلم ��لمعز�< 

.Sلضو�تماما عن 
 Eالندفاعا� تأثير  نشاهد  �لحقيقة  في  فنحن  نبصر"  "نحن  نقو<,  �عندما 
 E�شا�T لىT لتي تحد¤ في &�مغتنا بعد ما يتم تحويلها�لى عيوننا �T لتي تصل�
كهربائية   E�شا�T �لحقيقة  في  نشاهد  نبصر"&ننا  "نحن  قولنا  فمعنى  كهربائية، 

في &�مغتنا.

�T هذ� �لكتاb �لذ� تقر&a �آل� �مساحة �أل�k �لو�سعة �لتي تشاهدها عندما 
 �T� ،¯لدما�لصغير) من �لمساحة � aلالمتناهي يتكونا� في هذ�ألفق �في  hتحد

 .Wألخر�: �لحو�لحقيقة تنطبق كذلك على بقية � aهذ

٢٤ ما هي fهمية معنى "مجموعة من
 �أل���كا�"؟

عن  Tلينا  تنتقل  فيه  نعيش  �لذ�  �لعالم  عن  لدينا  �لتي   Eلمعلوما� Tّ� جميع 
طريق حو�سنا �لخمسة، �هذ� �لعالم يحتو� على ما تر�a &عيننا �ما تلمسه &يا�ينا 
�ألبحا¤  �قد كشفت  `8�ننا.  تسمعه  �ما  &لسنتنا  تتذ�قه  �ما  &نوفنا  تشمه  �ما 
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 E�شا�T >لدما¯ من خال�تتكو� في  Eلحديثة &� مد�كاتنا هي مجر� تجا�با�
 Eلمحسوسا�� ��أللو�هم ��لذين نر�لبشر �لخصو\, فإ� � �كهربائية. �في هذ
 E�شا�T لحقيقة مجر��لخا�جي هو في �لعالم �كل ما نملكه �نقبله على &نه �

كهربائية تصل Tلى &�مغتنا.
�على سبيل �لمثا<, لنأخذ شيئا من �لفاكهة، فاإلشا��E �لكهربائية �لمتعلقة 
بالمذ�h ��لر�ئحة � �لشكل �نعومة هذa �لفاكهة &� خشونتها تصل Tلى &�مغتنا 
ما   �8T� �ألسا:.  �لفاكهة على هذ�  لقطعة  بناS صو�)  �يتم  &عصابنا  من خال< 
�نقطعت �ألعصاb �لتي تصل Tلى �لدما¯ فإ� �لتركيباE �لمتعلقة بقطعة �لفاكهة 
هذa تختفي �تز�<، فما نجمعة من معلوماE عن قطعة �لفاكهة هو في �لحقيقة 
مجموعة من �لمد�كاE �لتي تصل �لى &�مغتنا. �نحن ال نستطيع &� نحد� فيما 
8T� كانت "مجموعة �لمد�كاE" هذa حقيقية في �لخا�® &' ال، فنحن ال نملك 
بمعتى  �ألشياS على حقيقتها،  Tمكانية لكي نخر® خا�® عقولنا �نخاطب  &ية 

&ننا نعتمد فقط في معرفتها على مد�كاتنا.

٢٥ هل �جو� �لعالم �لخا�جي fمر fساسي؟
نحن ال نستطيع &� نعرF فيما 8T� كا� �لعالم �لخا�جي (عالمنا) هو موجو� 
 aهذ� ,Eلمد�كا�هي مجر� مجموعة من  Sألشيا�كانت جميع  �فعال &' ال، فإ8
�لمد�كاE هي موجو�) فقط في �لدما¯, فإ� �لعالم �لوحيد �لموجو� بالنسبة Tلينا 
هو عالم �لمد�كاE، ��لعالم �لوحيد �لذ� نعلم بوجو�a هو 8لك �لعالم �لموجو� 
�لمصمم ��لمخز� ��لحيو� ��خل عقولنا, فهو  �لعالم  ��خل عقولنا، هو 8لك 
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باختصا� �لعالم �لمكو� ��خل عقولنا، �لهذ� فهو �لعالم �لوحيد �لذ� يمكن &� 
نتأكد من &نه موجو� بالفعل.

٢٦ هل خدعنا عندما }منا بالمد�كا� ��� �جو� 8f عالقة 
نظامية ما�ية لتكو� حقيقية؟

هنا{  يكو�   �&  ��� �حدها   Eلمد�كا�  hنصد عندما   rُنخد نحن  نعم, 
���بط ما�ية حقيقية بينها �بين �لعالم �لخا�جي، ��لسبب في 8لك &ننا ال نستطيع 
&� نثبت &� �لمد�كاE �لتي نشاهدها في �لدما¯ لها ���بط ما�ية حقيقية &' ال، 
فيمكن �لتصو� بأ� هذa �لمد�كاE قد تأتي من مصا�� "m�ئفة". �نحن كثير� ما 
 Sثا �&شخاصا �&شيا�لشعو� في &حالمنا، حيث يمكننا &� نشاهد &حد� �نحس بهذ
�&ماكن �تبد� �كأنها حقيقية، ثم نكتشف عند �ليقضة &نها ليست سوW &حال'. 
فكالهما  �لحقيقي",  "�لعالم   �& ��لحقيقة  �لحلم  بين  &ساسي   hفر هنا{  فليس 

يحدثا� في �لدما¯.

في  هي  نعرفها  �لتي  �لما�ية  �لكيانا�  كل  كانت   �d=  ٢٧
حقيقتها مد�كا�, =�d ما هو �لعقل؟

بما &� &�مغتنا هي جزS من عالم �لجسد فهي مثل &يا�ينا �&�جلنا, &� &� 
شيS `خر, فهي &يضا ُمد�{ مثل جميع �ألشياS �ألخرW. � لعل مثا< �ألحال' 
يوضح �ألمر بأكثر جالS. �عونا نتخيل &ننا نشاهد �لحلم، ففي �لحلم سيكو� 
لدينا جسم خيالي �يد خيالية �عين خيالية ��ما¯ خيالي، فإ8� سئلنا خال< �لحلم 
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"&ين ترW؟" فاإلجابة تكو�: "&نا &�W في �ماغي"، �لكن في �لحقيقة, ال يوجد 
��ما¯ خيالي،  �&: عقل خيالي  هنا{  بل  عنه,  لنتكلم  �لحلم  في  �ما¯  هنا{ 
��لمشاهد لهذa �لصو� ليس �لدما¯ �لخيالي في �لحلم بل "كائن ما" �هذ� �لكائن 

"يفوh" �لعقل بكثير. 

٢٨ من �لمد��؟
من �لو�ضح &� �لكائن �لذ� يرW �يسمع �يحس هو 8� طبيعة فوh ما�ية، 
�هذ� �لكائن هو "حي" �هو ليس شيئا &� صو�) لشيS ما، �هذ� �لكائن يّتحد 
مع �لمد�كاE �لتي &مامه عن طريق �ستخد�' صو� &جسامنا. Tّ� هذ� �لكائن هو 

"�لر�|"، يقو< �هللا عز �جل في �لقر`� �لكريم:
(َيْسَأُلوَنَك َعِن �لرُّ�ِ� ُقل �لرُّ�ُ� ِمْن fَْمِر َ�بِّي َ�َما �fُِتيُتْم ِمَن �لِعْلِم ِ=الَّ َقِليًال) 

سو�) �إلسر�S- �ألية ٨٥.

٢٩ كيف ند�� بما �f �لعالم �لخا�جي هو مجر� شمو� 
 wهذ مصد�  هو  فما  ���fحنا،  قبل  من  نشاهدها  لمد�كا� 

�لمركا�؟
مثلما بينا من قبل فالشيS �لما�� ليس لديه ما يحكم �جو�a، �أل� �لما�) 
مد�كة فهي شيS "مزيف". �هذ� يعني &� هذ� �لشيS �لمد�{ قد حد¤ نتيجة 
قوW &خرW, بمعنى &نه مخلوh. ��لذ� ال شك فيه &� هنا{ خالقا, �هو �لذ� خلق 
هذ� �لكو� �لما��, �خلق جميع �لمد�كاE �هو �لذ� يوجد هذa �لمخلوقاT Eلى 
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&مد يعلمه �حدa، �هو Tله عظيم. Tّ� حقيقة كو� �لسما��E ��أل�k ستؤ�< Tلى 
�m�< في يو' ما، �حقيقة &� �جو�هما بقد�) �هللا تعالى، �حقيقة &نهما سيندثر�� 

عندما يشاS �هللا تعالى 8لك قد تم بيانها في �آلية �لتالية:
َماَ��ِ� َ��َألْ�َ] fَْ� َتُز�َال َ�َلِئْن �tََلَتا ِ=ْ� fَْمَسَكُهَما  (ِ=ّنض �هللا ُيْمِسُك �لسَّ

ِمْن fََحٍد ِمْن َبْعِدwِ ِ=نَُّه َكاَ� َحِليًما َغُفوً��)- سو�) فاطر (٤١).

٣٠ كيف يمكن �f يحيط �هللا بكل شي^ �هو fقرi =لينا 
من حبل �لو�يد؟

تد�{ �لما�) فقط من بو�سطة �لحو�:، ��هللا تعالى هو �لحق �لوحيد �لموجو�، 
 Eهي مجر� خياال a�سو Sلموجو� فقط, فكل شي�هو  aهللا �حد�يعني &�  �هذ�
للكائناE. ��هللا تعالى هو بالتأكيد "في كل مكا�". �كل �ألشياS �لموجو�) هي 

صو� يعرضها �هللا لنا.
بما &� كل ماهو ما�� هو شيS مد�{, فإ� �لما�ياE ال تستطيع &� ترW �هللا, 
�لكن �هللا يرW �لما�ياE �لتي خلقها بجميع &شكالها. �هذ� يعني &ننا ال نستطيع 
في  ��لخا�®  �لد�خل  من  كامل  بشكل  يشملنا  �هللا  �لكن  بأعيننا,  �هللا   Wنر  �&
�ألشكا< ��ألفكا�، فنحن ال نستطيع &� نقو< &ية كلمة Tال بعلمه �ال نستطيع 

&� نأخذ &نفاسنا Tال بعلمه �قد�ته.
نحن نشاهد هذa �لمد�كاE �لحسية طيلة حياتنا, �لكن هذa �لحو�: ليست 
هي �ألقرT bلى نفوسنا, بل �هللا تعالى هو �ألقرT bلى &نفسنا من &� شيS `خر. 
�قد ���E هذa �لحقيقة في �آلية  �لقر`نية �لتالية: (َ�َلَقْد َخَلْقَنا �ِإلْنَساَ� َ�َنْعَلُم 
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َما ُتَوْسِوRُ ِبِه َنْفُسُه َ�َنْحُن fَْقَرiُ ِ=َلْيِه ِمْن َحْبِل �ْلَوِ�يِد) سو�) h-�آلية ١٦.
�عندما يفكر �إلنسا� &� جسمه مشكل فقط من "�لما�)" فإته ال يستطيع &� 
يفهم هذa �لحقيقة، فإ8� تصو� �إلنسا� &� "�ألنا" عندa هو �ماغه �&خذa خا�® 
جسمه فإ� هذ� "�ألنا" يصبح منفصال عنه �بعيد� عنه بمسافة من ٢٠ Tلى ٣٠ 
�لقبيل, �&� كل شيS هو  &نه ال يوجد شيS من هذ�  سم. �لكنه عندما يفهم 
خيا<, فإ� عد) مفاهيم مثل �لخا�® ��لد�خل ��لبعيد ��لقريب تفقد معناها. فاهللا 

يشمل �إلنسا� كامال � �هللا "قريب من �إلنسا� بشكل غير محد��".

٣١ fليست محبة �هللا كافية؟ �هل من ��لضر��8 خشيته؟
بالنسبة Tلى ما��� في �لقر`� �لكريم فإ� محبة �هللا �لحقيقية تتطلب Tجال< 
�هللا تعالى �&��S ما فرk لرضائه سبحانه، فنحن عندما ننظر Tلى حيا) �لنا: �لذين 
يؤمنو� &� حب �هللا �حدa كاF سنرW &نهم ال يتمسكو� بشكل كامل بالنقطة 
�لمذكو�) في �ألعلى – تجنب فعل ما يغضب �هللا-. �لكن �لشخص �لمخلص 
ما نهى عنه. �هكذ� فقط يظهر  بدقة, �تجنب فعل  &��مر�هللا  يتبع  في حبة هللا, 

.aلثقة فيما عند�هللا � Sلوال�لحب �� S�بدT >محبته هللا تعالى مت خال
غضبه  �من  �هللا   bعقا من   Fيخا �لمؤمن  �لفر�  فإ�  �لشعو�  لهذ�  �نتيجة 
�سخطه. �من ناحية &خرW فإ� �لتعبير عن هذ� �لحب بالكلماE فقط ال يجد� 
�لفر� في حيا)   kهللا تعالى بينما يخو�لزعم بمحبة �إلخال\ �نفعا, فليس من 
�للهو ��لمعصية غافال عن �لطاعة منتهكا لحد�� �هللا. �قد &مر �هللا تعالى �إلنسا� 

:aبأ� يخشا
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سو�)  �لُمْشِرِكيَن)  ِمَن  َتُكوُنو�  َ�َال   Hََال �لصَّ fَ�َِقيُمو�   wَُ��تَُّقو ِ=َلْيِه  (ُمِنيِبيَن 
�لر�'-�آلية ٣١.

�لمؤمن  عند  �هللا  خشية  تكو�   �f ينبغي  كيف   ٣٢
�لصا�p؟

�T كل من يعرF �هللا معرفة حقيقية ، �يعرF مقد�� عظمته ال بد &� يتملكه 
شعو� بالخشية ��إلجال<. فإنا هللا تعالى هو �لرحمن �لرحيم �هو �لقها� �لجبا� 
يعلمو�  �هم  بالغيب  �هللا  �لمسلمو�  يخشى  �لهذ�   ،bلحسا�  aبيد� ��لمنتقم 
جيد� &نه ال &حد ينجو من عذ�به �عقابه 8T� خر® عن طاعته. � �لمؤمن يعلم &� 
�هللا تعالى مطلع عليه في كل صغير) �كبير), �هو لذلك يحذ� من �لوقوr في 
يعني  فذلك  �هللا  �لخوF من  نقو<  �ألليم. �عندما   bلعقا� عليه  فيحق  �لمعصي 
�لخوF �لذ� يجلب �لطمأنينة Tلى �لعبد ال �لخوF �لذ� يقض �لمضاجع، Tنه 
يلفهم  �لذ�  �لكفر  ظال'  بسبب  هلع  �لمومنين  غير  يعرفه  عما  مختلف   Fخو
 aيهابو� aبأ� يخافو aهللا تهالى لعبا��ألمر من � Sينغص عليهم حياتهم. �قد جا�

فقا< تعالى:
 pَْنِفُقو� َخْيًر� َألْنُفِسُكْم َ�َمْن ُيوfَ�َ ِطيُعو�fَ�َ َفاتَُّقو� �هللا َما �ْسَتَطْعُتم َ��ْسَمُعو�)

ُشحَّ َنْفِسِه َفُأ�َلِئَك ُهم �لُمْفِلُحوَ�) سو�) �لتغابن-�آلية ١٦؟

٣٣ كل من يقرf �لقر}� يمكن �f يفهم معانيه
لقد &نز< �هللا �لقر`� ليكو� مرشد� للنا: �لهذ� �لسبب نز< �لقر`� مفصال 
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�شامال لجميع نو�حي �لحيا). �يؤكد �هللا تعالى هذa �لسمة في �لقر`� �لكريم 
َُ̂كْم ِمَن �هللا ُنوٌ� َ�ِكَتاiٌ ٌمِبيٌن) سو�) �لمائد)-�آلية ١٥.  فيقو< تعالى: (َقْد َجا
 wُْنَزْلَناfَ ألمر بأكثر تفصيل: (َ�َكَذِلَك� �لحج هذ�) في سو�) ���لو�آلية �توضح �
 �& E��& �8T آلية ١٦. &ما�لحج-�هللا َيْهِد8 َمْن ُيِريُد) سو�) � َّ�fَ�َ �ٌيَاٌ� َبيَِّنا{
تعرF مبلغ �لحكمة في �لقر`�، فما عليك Tال &� تقبل على قر�Sته ��لتأمل في 

`ياته �لعظيمة بصدT� hخال\. 

٣٤ �لقر}� هو �ليل �لمؤمنين �لوحيد
�لمتشعبة،  �لحيا)  في مسالك  للمؤمن  �لها��  �لدليل  �لكريم هو  �لقر`�   �T
�قد خاطب �هللا تعالى �mجاE �لنبي علية �لصال) � �لسال' �&مرهم فقا< سبحانه 
�تعالى: (dْ��َُكْر� َما ُيْتَلى ِفي ُبُيوِتُكنَّ ِمَن َ}َياِ� �هللا َ��لِحْكَمِة ِ=�َّ �َهللا َكاَ� َلِطيًفا 
تال�)  على  �لمؤمنين  جميع  �هللا  حث  �قد   .٣٤ �ألحز�b-�آلية  سو�)  َخِبيًر�) 
�لقر`�. �كما ��� في �آلية فإ� على �لمؤمن &� يد��' على تال�) �لقر`� في بيته 

 .a�لسير على هد�لتخلق بأخالقه ��لى T في كل �قت من &�قاته �يسعى�

٣٥ �لقر}� يخاطب كل �لعصو�
لقد &نز< �هللا تعالى �لقر`� ليكو� مرشد� للعالم &جمع � لجميع �لعصو�:

عمر��-�آلية   >` سو�)   – ِللُمتَِّقيَن)  َ�َمْوِعَظًة  َ�ُهًد3   Rِِللنَّا َبَياٌ�  (َهَذ� 
.١٣٨
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�لمؤمنين  للنا: من خال< &حد�¤ ماضية حتى يحذ�  �يضرb �هللا �ألمثا< 
�غيرهم من مغبة �لوقوr في ما �قعت فيه �ألمم �لبائد) من ��تكاb للمعاصي 
فحق عليهم �لعذ�b �ألليم، �هذa �لمصائر يمكن &� تلحق &يضا باألمم �لتي ال 

تتعظ � ما 8لك ببعيد عن قد�) �هللا تعالى.

�لتحريف  من  �لكريم  �لقر}�  آليا�  تعالى  �هللا  حفظ   ٣٦
حتى يومنا هذ� 

لقد حفظ �هللا �لقر`� Tلى يومنا هذ� ��� تغيير &�تحريف طيلة &لف �&�بعمائة 
ْكَر َ�ِ=نَّا َلُه َلَحاِفُظوَ�)  ْلَنا �لذِّ عا'، �قد 8كر �هللا لنا هذ) �لحقيقة:  (ِ=نَّا َنْحُن َنزَّ
سو�) �لحجر-�آلية ٩. �قوفي قوله تعالى &يضا: (َ�َتمَّْت َكِلَمُة َ�بَِّك ِصْدًقا َ�َعْدًال 

ِميُع �لَعِليُم) سو�) �ألنعا'-�آلية ١١٥. َ� ِلَكِلَماِتِه َ�هَو �لسَّ َال ُمَبدِّ
�هذ� �عد من �هللا تعالى للمؤمنين بأ� يحفظ كتابه من كل تحريف. كما 
&� �لقر`� �لكريم �حتوW على حقائق مختلفة تؤكد &نه حقا �صدقا من عند �هللا 

ال �يب فيه.

٣٧ ما هي معجز�� �لقر}� �لعلمية ؟
�لعديد من  قبل &لف �&�بعمائة عا' فقد تضمن  &نز<  �لقر`�   �& بالرغم من 
�لحقائق �لعلمية �لتي كانت غير معر�فة في تلك �لفتر)، �هذa �لحقائق لم يتم 
�كتشافها ��لتوصل Tليها بشكل نهائي Tال في �قتنا �لحاضر بو�سطة &حد¤ �لوسائل 
�لعلمية ��لتكنولوجية، �هذ) �لمعجز�E �لقر`نية تبرهن بوضو| &� �لقر`� منز< 
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من عند �هللا تعالى، �فيما يلي بعض هذa �لمعجز�E �لعلمية:
·•  �التساr �لمستمر للكو� هو &حد &هم �كتشافاE �لعلم في 
�لقر� �لعشرين، �لكن �هللا سبحانه �تعالى 8كر هذ) �لحقيقة قبل &لف �&�بعمائة 

:Eيا��لذ�آليه ٤٧ من سو�) �عا' في 
َ̂ َبَنْيَناَها ِبَأْيٍد َ�ِ=نَّا َلُموِسُعوَ�) �لذ��ياE-�آلية ٤٧. َما (َ��لسَّ

·•  8كر �لقر`� �لكريم �لحقيقة �لعلمية �لمتعلقة بد���� �ألجر�' 
�لسما�ية في مد���E خاصة بها ال تحيد عنها من عد) قر��:

ْمَس َ��لَقَمَر ُكلٌّ ِفي َفَلٍك َيْسَبُحوَ�)  ( َ�هَو �لِذ8 َخَلَق �للَّْيَل َ��لنََّهاَ� َ��لشَّ
�ألنبياS-�آلية ٣٣.

�خاصة  �لعربية  للغة  �لمميز)  �لخو�\  عن  �لكشف  ·•  تم 
كلمة  �آلية  هذ)  ففي  ��لقمر.  �لشمس  لوصف  �آلية  في  �لمستخدمة   Eلكلما�
لوصف  �ستخد�مهما  تم   (hمحر  – (ساطع  �ها®  �كلمة  (مصبا|),  سر�® 
فبينما  �بالتأكيد   ،(Sمضي – hمشر) منير �ستخد�' كلمة  تم  �لشمس. �للقمر 
تنتج �لشمس كمياE ضخمة من �لحر��) ��لضوS نتيجة للتفاعل �لنو�� بد�خلها, 
فإّ� �ظيفة �لقمر هي مجر� عكس �لضوS �لذ� يتلقاa من �لشمس. �هذa �لحقيقة 

هي ��ضحة كما يلي:
(fََلْم َتَر�� َكْيَف َخَلَق �هللا َسْبَع َسَماَ��ٍ� ِطَباًقا َ�َجَعَل �لَقَمَر ِفيِهنَّ ُنوً�� َ�َجَعَل 

ْمَس ِسَر�ًجا) سو�) نو|-�آلية ١٥-١٦. �لشَّ
·• � في �آليه ٢٢ من سو�) �لحجر هنا{ Tشا�) Tلى حقيقة �ظيفة �لريا| 
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في "�لتلقيح":
َلُه  fَْنُتْم  َ�َما   wَُفَأْسَقْيَناُكُمو  ً̂ َما  ِ̂ َما �لسَّ ِمَن  َفَأْنَزْلَنا  َلَو�ِقَح  َياَ�  �لرِّ (fَ�َْ�َسْلَنا 

ِبَخاtِِنيَن) سو�) �لحجر-�آلية ٢٢.
��لغيو'، �قد   Eلنباتا� �لتلقيح على كل من  معنى  يطلق  �لعربية  �للغة  ففي   

&ثبت �لعلم حقيقة &� �لريا| تقو' بهاتين �لمهمتين.
·• �هنا{ معجز) قر`نية &خرW �هي مبينة في �آلية �لتالية:

�لنََّهاَ�   �ُ َ�ُيَكوِّ �لنََّهاِ�  َعَلى  �للَّْيَل   �ُ ُيَكوِّ ِبالَحقِّ  َ��َألْ�َ]  َماَ��ِ�  �لسَّ (َخَلَق 
�لَعِزيُز  ُهَو  fََال  ُمَسمָדى  َألَجٍل  َيْجِر8  ُكلٌّ  َ��لَقَمَر  ْمَس  �لشَّ َر  َ�َسخَّ �لّلْيِل  َعَلى 

�لَغفَّاُ�) سو�) �لزمر-�آلية٥.
في هذH �آلية تالحق �لليل ��لنها� تم �صفه بكلمة "تكوير"، �في �للغة 
�في  متالحق".  بشكل  }خر,  شي^  على  شي^  "طي  يعني:  هذ�  �ألنجليزية 
�لقو�ميس �لعربية تم شر� هذw �لكلمة بأّنه �لتفاF شي^ على شي^ }خر مثل 
لف �لعمامة. �لهذ� فإ� في هذw �آلية معنى ضمنيا صحيحا عن شكل �أل�]، 
فهذ� �لتعبير ال يمكن �f يكو� صحيحا =ّال في حالة �f تكو� �أل�] كر�ية 
�لسابع تضمن  �لقر�  في  fنز�  �لذ8  �لكريم  �لقر}�   �f يعني  �لشكل، �هذ� 

=شا�H =لى كر�ية �أل�].

٣٨ ماهي �لرموt �لمتعلقة باأل�قا�F P �لقر`�؟
�لرقم "١٩"  �لمعجز�E, مثل �Tخا<  �لكريم عد�� كبير� من  �لقر`�  Tّ� في 
 Eلكلما� بعض  عد�  تكر��  معجز)  �&يضا  تشفير,  نظا'  هيئة  على   Eآليا� في 
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�لمعينة. 
�لكلماE �لمكر�) في �لقر`� : هنا{ بعض �لكلما8 E�E �لعالقة ببعضها �لبعض 

تكر�E بالمقد�� نفسه تماما, فعلى سبي< �لمثا<:

.E�٧ مر Eتكر� "kأل��� E�لسما��١. عبا�) "
٢. �لكلماE "�لعالم" �"�آلخر)" تكر�E كل منها ١١٥ مر).

 ١٢ "قمر”  كلمة   Eتكر� بينما  مر),   ٣٦٥  Eتكر� "يو'"  ٣. كلمة 
مر).

 E٢٥ مر) في جميع `يا Eتكر� (Eلمضافا� Sباستثنا) "يما�T" ٤. كلمة
�لقر`�, �&يضا كلمة "كفر" تكر�E ٢٥ مر).

٥. عندما نحصي كلمة "قا<" نجد &� عد�ها ٣٣٢, � هو �لعد� نفسه 
�لذ� نحصل عليه عندما نحصي كلمة "قالو�".

 H�' ٨٨ Eستخدمت ٨٨ مر), �كلمة "مال{" تكر��٦. كلمة "شيطا�" 
fيضا.

٣٩ معجزH �لرقم ١٩ في �لقر}�:
تم 8كر �لرقم ١٩ في TحدW �آلياE �لتي تتحد¤ عن جهنم: (َعَلْيَها ِتْسَعَة 
َعَشَر)  سو�) �لمدثر-�آلية ٣٠. �قد ��� هذ� �لرقم في `ياE معينة &خرW في 

�لقر`�, فعلى سبيل �لمثا<:
- بسم �هللا �لرحمن �لرحيم: هذa �آلية �لتي توجد في بد�ية كل سو�) 

تتكو� من ١٩ حرفا.
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- يتكو� �لقر`� �لكريم من ١١٤ سو�), �هو مضاعف �لعد� ١٩ ستة 
.E�مر

:Wهنا{ &مثلة كثير) &خر �
(١٤٢ b١٩ ضا�) لقر`� ٢٦٩٨�هللا" في �لجاللة "�عد� لفظ  -

(٦ b١٩ ضا�) لقر`� ١١٤�لرحيم" في �" Eعد� كلما -
- عند جمع `ياE �لقر`� (��� حساb �لتكر��) سنحصل على ١٦٢,١٤٦ 

(٨٥٣٤ b١٩ضا�) هو �
- &�< سو�) نزلت كانت متكونة من ١٩ `ية.

� هنا� fمثلة fخر3 �� حصر لها.

٤٠ ما هي �ألخبا� �لتي ���fها �لقر}� �لكريم ��لتي تتعلق 
بالمستقبل؟

يعيش �لناR في هذw �لدنيا في عالم من �لمد�كا� �لحسية، ��هللا سبحانة 
�لجميلة  �لمخلوقا�  من  يحويه  بما  �لر�ئع  �لعالم  هذ�  خلق  �لذ8  �تعالى, 
على  بالتأكيد  قا��  �لمتنوعة  ��ألصو��  باأللو��  �لز�خر  �لعظيمة  ��لمشاهد 
�f يخلق ما هو fجمل من هذ� �لعالم  بما ال يخطر على با� �لبشر. �مثل ما 
شكل �هللا صو�H لهذ� �لعالم في �ما� �إلنسا� فإنه تعالى سوF ينقل �إلنسا� 
�لجديد  �لعالم  لعالم مختلف، �dلك   Hموته �سيريه صو� بعد  بعد }خر  =لى 
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.Hيتكشف لإلنسا� ال محالة هو عالم �آلخر Fلذ8 سو�

٤١ ما �d يعني تناسخ �أل����؟
Tّ� تناسخ �أل���| خر�فة ال &سا: لها من �لصحة، �قد ظهر نتيجة للقلق �لذ� 
  ,"Eلمو�لشخص "يختفي بعد �&�  �يما� لديهم، �معنى هذT حس به &نا: ال&
فبالنسبة  لهم.  نهاية  يمثل   Eلمو�  �& �لذين يخافو� من   bينتا �هذ� �إلحسا: 

Tليهم تمثل �لعو�) Tلى �لحيا) بعد �لموE &مال كبير�.
`ياته  في كثير من  يؤكد  �لكريم  فالقر`�  باطل  �لحقيقة هذ� mعم  في  لكن 
&� هنا{ حيا) ��حد) في هذ� �لدنيا �هي بمثابة �متحا� للبشر جميعا، �بالتالي 
فليس ثمة عو�) Tلى هذa �لدنيا بعد �لموE، �في �آلية �آلتية يبين �لقر`� �لكريم 

&� �إلنسا� ال يموE سوW مر) ��حد) فقط:
(َال َيُذ�ُقوَ� ِفيَها �لَمْوَ� ِ=الَّ �لَمْوَتَة �ُأل�َلى َ�َ�َقاُهْم َعَذ�iَ �لَجِحيِم) سو�) 

�لدخا�-

٤٢ هل �لمو� يعني �لفنا^؟
Tّ� �لموE ال يعتبر فناS بل هو �نتقا< Tلى من ��� �لدنيا �لفانية Tلى ��� �لخلو� 
في �آلخر), ��لموE يحيل بين �إلنسا� �بين هذa �لدنيا، � بالتالي يتم �النفصا< 
 �& �آلخر),  عالم  �التصا< بصو�  في  �لر�|  تبد&  ��لر�|. �عندما  �لجسد  بين 
عند موE �إلنسا�, فإ� �لحجاb ُيكشف &ما' عيني �إلنسا�, �يد�{ عندها &� 
�لموE ليس فناS تاما من �لوجو� كما كا� يعتقد. فاإلنسا� كما كا� يستيقظ 
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ما  بالضبط  بعد موته، �هذ� هو  فإنه سيحيى في �آلخر)  �لنو' كل صبا|,  من 
8كرa �لقر`� �لكريم:

(ُهَو �لِذ8 ُيْحِيي َ�ُيِميُت َفإ�dَ َقَضى fَْمًر� َفِإنََّما َيُقوُ� َلُه ُكْن َفَيُكو�) سو�) 
غافر-�آلية ٦٨

٤٣ ما �لذ8 يحد� عند �لمو�؟ 
َ�َعِمُلو�  }َمُنو�  َكالِذيَن  َنْجَعَلُهْم   �ْfَ يَِّئاِ�  �لسَّ �ْجَتَرُحو�  �لِذيَن  َحِسَب   Pْfَ)
�لجاثية- سو�)  َيْحُكُموَ�)   َما   َ̂ َسا َ�َمَماُتُهْم  َمْحَياُهْم   ٌ̂ َسَو� اِلَحاِ�  �لصَّ

�آلية٢١.
 Eلمو�إلنسا� لحظة �لر�| عند خر�جها من �لكريم �لقر`� �لقد صو� لنا 
بالتفصيل، �قد &�ضح &نها شيS يختلف عن �لموE �لطبي للجسد. �قد 8كر في 
�لقر`� &� هنا{ &حد�ثا معينة تحد¤ عند لحظة �لموE ير�ها �إلنسا� �لمحتضر 
فقط �ال ير�ها غيرa ممن هم حوله. فعلى سبيل �لمثا<، ثمة &نا: غير مؤمنين 
�لكنهم يموتو� على �لفر�³ ميتة يسير) في �لظاهر، �لكن �لذ� ينبغي معرفته 
 Eلمو� Eلجسد، فعند نزعا�لر�| �ليس �لمشقة هي �� b�لعذ�لذ� يعاني � �&
يحس �إلنسا� بألم �هيب. فالفرh كبير جد� بين ما يشعر به �لمؤمن �ما يشعر 
يأخذ��  �لكر�'  �لمالئكة  فإ�  �لكريم  �لقر`�  �لنزعن �كما 8كر  عند  �لكافر  به 
��| �لمؤمن بلطف بينما تنزr ��| �لكافر� نزعا. �مما &خبرنا به �لقر`� بشأ� 

�لكافر عتد �لنزr �ألمو� �آلتية:
·• تنزr &���حهم �هم يضربو� على ظهو�هم ��جوههم.
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.Eلمو�عند  rلنز�يعانو� من  •·
·• تخبرهم �لمالئكة بعذ�b مقيم.

·• تنزr &���حهم بشد) من &جسامهم.

&ما بالنسبة Tلى �لمؤمنين:
·• تؤخذ &���حهم بسال' من &جسا�هم.
·• ترحب بهم �لمالئكة بالسال' ��لتحية.

��� بالجنة. ·• عندما تأخذ �لمالئكة ���fحهم ُيبشَّ

٤٤ هل �لكو� fيضا عرضة للفنا^؟
 ،Sللفنا  kيتعر  Fسو aبد�� �لكو�   �& �لكريم  �لقر`�  في  تعالى  �هللا  8كر 
 Fلبشر &يضا. �سو� Eيمو� Eلنباتا�� Eنا�لحيو�جميع  Eتمو Fبالتالي سو�
تندثر �لكو�كب ��لنجو' ��لشمس، �سوF تنتهي جميع �لكائناT Eلى �لز��<. 
�سوF تكو� نهاية �لكو� يو' �لحساb شيS مهو< جد�ً، �هو &مر لم يعرفه 
(َبْل  �آلتي:  �لنحو  على  �لكريم  �لقر`�  �لو�قعة صو�ها   aهذ� قبل.  من  �إلنسا� 
َ�َخَسَف  �لَبَصر   pََبَر  �dََفِإ �لِقَياَمِة   Pَُيْو fَيَّاَ�  َيْسَأُ�  fََماَمُه  ِلَيْفُجَر  �ِإلْنَساُ�  ُيِريُد 
 �َtَ�َ َال  َكالَّ  �لَمَفرُّ  fَْيَن  َيْوَمِئٍذ  �ِإلْنَساُ�  َيُقوُ�  َ��لَقَمُر  ْمُس  �لشَّ َ�ُجِمَع  �لَقَمُر 
َر) سو�) �لقيامة-  ٥  fَ�َ Pَخَّ ِ=َلى َ�بَِّك َيْوَمِئٍذ �لُمْسَتَقرُّ ُيَنبَُّأ �ِإلْنَساُ� َيْوِمِئٍذ ِبَما َقدَّ

 .١٣ –
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٤٥ هل سيشهد يوP �لبعث جميع �لناR �لذين عاشو� حتى 
تلك �للحظة Pf فقط �fلئك �لذين يعيشو� في dلك �لوقت؟

يبد& يو' �لحساb عند �لنفخ في �لبوh، �سوF يكو� Tيذ�نا بزلز�< عظيم 
�صوE �نفجا� يصم �آل8�� �عندئذ يوقن جميع �لبشر &نهم &ما' كا�ثة مهولة، 
�سوF تطوW �لسما��E ��أل�k �سوF ينفصال� عن بعضهما �لبعض �يدمر 
 hلبو�لثانية في �لنفخة �عند � ،kأل��لكو�، �لن يبقى &� كائن حي على �جه �
يبعث �لنا: من قبو�هم (سو�) �لزمر ٣٩-٦٨). �بعد 8لك يكو� جميع �لبشر 
شاهدين على �لحساb. �لكن �هللا تعالى 8كر &� يو' �لحساb ال يقو' Tال على 

شر�� �لنا: �&� �لمؤمنين سيكونو� في مأمن من &هو�< يو' �لقيامة:
 Hِبالَحَسَنِة َفَلُه َخْيٌر ِمْنَها َ�ُهْم ِمْن َفَزٍ� َيْوَمِئٍذ }ِمُنوَ�) سو� َ̂ (َمْن َجا

�لنمل-�آلية ٨٩.

٤٦ كيف سيكو� �لحساi يوP �لقيامة؟
 bلحسا� Sإلنسا� &ثنا�يطلع  Fلقيامة، �سو�كل فر� يحاسب على حد) يو' 

:Eمن شر �ما عملته من حسنا a�قترفت يد�على كل ما 
َماَ��ِ�  (َيا ُبَنيَّ =ِنََّها ِ=ْ� َتُكْن ِمْثَقاُ� َحبٍَّة ِمْن َخْرَ�ٍ� َفَتُكْن ِفي َصْخَرfَ Hٍْ� ِفي �لسَّ
fَْ� ِفي �َألْ�ِ] َيْأِ� ِبَها �هللا ِ=�َّ �َهللا َلِطيٌف َخِبيٌر) سو�) لقما�-�آلية ١٦. فيومئذ 

لن يبقى شيS من عمل �إلنسا� سر� &� في طّي �لنسيا�.

ينسى  ال  �هللا  �لكن  �لدنيا,   Hلحيا�  wهذ في  فعله  ما  �إلنسا�  ينسى  �بما 
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fفعا� �إلنسا� �سوF يعرضها fمامه يوP �لحساi، �كل =نسا� يعطى سجال 
خطت عليه fعماله يوP �لحساi، ثم ينصب �لميز�� بالقسط فمن عمل صالحا 
فلنفسه �من fسا^ فعليها �ال يظلم �بك fحد�. �في تلك �للحظة �لعظيمة تشهد 
على �إلنسا� fعضا^ جسمه مثل سمعه � بصرw �جلدw، كما سيشهد عليه 
�ألشخا� �لذين �w�f في �لحياH �لدنيا. �سوF يسحب �لذين كفر�� =لى نا� 
جهنم بعد حساi �هيب، fما �لمؤمنين فسوF ينالو� حسابا يسير� �يؤخذ�� 

=لى �لجنة فرحين بما }تاهم �بهم من خير �نعمة.

٤٧ هل يتحمل �لناR مسؤ�لية dنوi بعضهم �لبعض؟
لقد قا< �هللا تعالى في كتابه �لعزيز &� كل شخص سوF يكو� مسؤ�ال عما 
عمل، �كل شخص سوF يرW نتيجة ما عمله في هذa �لدنيا, كل ��حد على 

حد) �لن يشفع &حد آلخر، �هذa �لحقيقة مقر�) في �لقر`� �لكريم:
(َ�َال َتِزُ� fُ �َtْ�ِ Hٌ�َtِ��َْخَر3 َ�ِ=ْ� َتْدُ� ُمْثَقَلٌة ِ=َلى ِحْمِلَها َال ُيْحَمْل ِمْنُه َشْيٌ̂ 
َالHَ َ�َمْن  َ�َلْو َكاَ� �dَ ُقْرَبى ِ=نََّما ُتْنِذُ� �لِذيَن َيْخَشْوَ� َ�بَُّهْم ِبالَغْيِب fَ�ََقُمو� �لصَّ

ى ِلَنْفِسِه َ�ِ=لَى �ِهللا �لَمِصيُر) سو�) F�طر-�آلية ١٨. ى َفِإنََّما َيَتَزكَّ َتَزكَّ

٤٨ هل يمكن لإلنسا� �f يتخلص مما عمله عندما ير3 �لحقيقة 
يوP �لقيامة؟

يو' �لقيامة ال تنفع توبة �لن تكو� ثمة فرصة للعمل �لصالح، فحينئذ يكو� 
قد فاE كل شيS، �ال &مل في Tصال| عمل &� توبة من 8نب. �قد 8كر �لقر`� 
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�لكريم &� �لكافرين سوF يتوسلو� بأ� يعطو� فرصة للتوبة �لكن �الE حين 
منا\.  فهؤالS سوF يتمنو� لو ير��� Tلى �لدنيا لكي يعملو� صالحا, �لكن 
&مانيهم ال جد�W منها. �عندما يد�{ �لمشركو� &� ال جد�W من توسالتهم 
�&مانيهم  سوF يشعر�� بند' ال حد له. Tّ� �لشعو� بالند' �فقد�� �ألمل �لذ� 
يد�كو�   Fألنهم سو �لدنيا   aهذ في   Sشي �& يضاهيه  ال  به  يشعر��   Fسو
عندها &نهم خالد�� في عذ�b جهنم Tلى �ألبد ��� &� &مل في �لخال\ من 

:b�لعذ� �هذ
َ�بَِّنا  ِبآَياِ�   iُِّنَكذ َ�َال  ُنَر�ُّ  َلْيَتَنا  َيا  َفَقاُلو�  �لنَّاِ�  َعَلى  ُ�ِقُفو�   d=ِ َتَر3  (َ�َلْو 

َ�َنُكوَ� ِمَن �لُمْؤِمنيَن * َبْل َبَد� 
َلُهْم َما َكاُنو� ُيْخُفوَ� ِمْن َقْبُل َ�َلْو ُ��ُّ�� َلَعاُ��� ِلَما ُنُهو َعْنُه َ�ِ=نَُّهْم َلَكاdُِبوَ�* 
ْنَيا َ�َما َنْحُن ِبَمْبُعوِثيَن* َ�َلْو َتَرdْ=ِ 3 ُ�ِقُفو� َعَلى  َ�قضاُلو� ِ=ْ� ِهَي ِ=الَّ َحَياُتَنا �لدُّ
ُكْنُتْم  ِبَما   iَلَعَذ�� َفُذ�ُقو�  َقاَ�  َ�َ�بَِّنا  َبَلى  َقاُلو�  ِبالَحقِّ  َهَذ�  fََلْيَس  َقاَ�  َ�بِّهْم 

َتْكُفُر�َ�) سو�) �ألنعا'-�آلية ٢٧-٣٠.

٤٩ جهنم: 8f مستقر هي؟
�T جهنم بالنسبة Tلى �لمشركين ��لكافرين هي �لمكا� �لذ� ير�� فيه &شد 
&نو�r �لعذ�b، �هو عذ�b مقيم ال نهاية له ، قا< تعالى في �لقر`� �لكريم:     

اِغيَن َمَئاًبا* َالِبثِيَن ِفيَها fَْحقاًبا* َال َيُذ�ُقوَ�  (ِ=�َّ َجَهنََّم َكاَنْت ِمْرَصاً��* ِللطَّ
اًقا) سو�) �لنبأ-�آلية ٢١- ٢٦. ِفيها َبْر�ً� َ�َال َشَر�ًبا* ِ=الَّ َحِميًما َ�َغسَّ
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٥٠ ما�d تخبرنا }يا� �لقر}� �لكريم عن جهنم؟
لقد 8كر �لقر`� �لكريم &� هنا{ حيا) في جهنم، �لكنها حيا) مليئة بالعذ�b ��ألسى. 

�ال يمكن لإلنسا� &� يتصو� على �جه �لدقة عذ�b جهنم 8T� ما �mنت بمقاييس �لحيا) 

خر، �حتى 8T� شبه في �لقر`� �لكريم فلتقريب   ̀b�جهنم ال يشبهه &� عذ b�لدنيا. فعذ�

َو3*  �لصو�) ال غير، ثم Tنه لن يخف &بد� �لن ينتهي &بد�: (َكالَّ ِ=نََّها َلًظى* َنزَّ�َعٌة ِللشَّ

َتْدُعو َمْن fَْ�َبَر َ�َتَولَّى* َ�َجَمَع َفَأْ�َعى) سو�) �لمعا�® �آلية ١٥-١٨.

٥١ �لجنة: 8f مستقر هي؟
Tّ� �لجنة هي �لمؤمنين �لصا�قين �لذين &كثر�� من تال�) �لقر`� �لكريم �&طاعو� 
�هللا عز �جل, �هي مثوW �لذين &خلصو� حياتهم هللا �لمرضاته. فهؤالS يمكثو� 
سعد�S ال يمسهم تعب �ال نصب، ينالو� ما يشتهو�، بل �يجد�� فيها ما لم 
يخطر على با< &حد منهم. �لقد 8كر �هللا تعالى في `ياE �لقر`� �لكريم بعضا 

من تلك �لنعم �لتي سوF يكر' بها عبا�a �لمؤمنين:
tْfَ�ََ��ُجُكْم  fَْنُتْم  �لَجنََّة  �ْ�ُخُلو�  ُمْسِلِميَن*  َ�َكاُنو�  ِبآَياِتَنا  }َمُنو�  (�لِذيَن 
ُتْحَبُر�َ�* ُيَطاFُ َعَلْيِهْم ِبِصَحاFٍ ِمْن dََهٍب fَ�َْكَو�iٍ َ�ِفيَها َما َتْشَتِهيِه �َألْنُفُس 
َ�َتَلذُّ �َألْعُيُن f�ََْنُتم ِفيَها َخاِلُد�َ�* َ�ِتْلَك �لَجنَُّة �لِتي �fُِ�ْثُتُموَها ِبَما ُكْنُتْم َتْعَمُلوَ�) 

سو�) �لزخرF-�آلية ٦٨-٧٢.

٥٢ من �لذين Rيدخلو� �لجنة؟
( َال َتِجُد َقْومًا ُيْؤِمُنوَ� ِباهللا َ��لَيْوPِ �آلِخِر ُيَو��ُّ�َ� َمْن َحا�َّ �هللا َ�َ�ُسوَلُه َ�َلْو 
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ُقُلوِبِهم  �fَُالِئَك َكَتَب ِفي  fَْ� َعِشيَرَتُهْم  ِ=ْخَو�َنُهْم   �ْfَ َُ̂هْم  fَْبَنا  �ْfَ َُ̂هْم  َكاُنو� }َبا
�ِإليَماَ� f�ََيََّدُهْم ِبُر�ٍ� ِمْنُه َ�ُيْدِخُلُهْم َجنَّاٍ� َتْجِر8 ِمْن َتْحِتَها �َألْنَهاُ� َخاِلديَن ِفيَها 
َ�ِضَي �هللا َعْنُهْم َ�َ�ُضو� َعْنُه �fَُالِئَك ِحْزiُ �هللا fََال ِ=�َّ ِحْزiَ �هللا ُهم �لُمْفِلُحوَ�) 

سو�) �لمجا�لة-�آلية ٢٢.
�لذين  للمؤمنين   Wألخر�  E�لميز� من  مجموعة  �لكريم  �لقر`�  8كر  �قد 

�عدهم �هللا تعالى بالجنة:
اِلَحاِ�) سو�) �لبقر)-�آلية ٢٥. (�لِذيَن }َمُنو� َ�َعِمُلو� �لصَّ

(ِللِذيَن �تََّقْو� ِعْنَد َ�بِِّهْم) سو�) `< عمر��-�آلية ١٥.
(َ��لَكاِظميَن �لَغْيَظ) سو�) `< عمر��-�آلية ١٣٤. 

(َ�َلْم ُيِصرُّ�� َعَلى َما َفَعُلو� َ�ُهْم َيْعَلُموَ�) سو�) `< عمر��-�آلية ١٣٥.
(َ�َمْن ُيِطع �هللا َ�َ�ُسوَلُه) �لنساS- �آلية ١٣

َالHَ َ�}َتْيُتم �لزََّكاHَ َ�}َمْنُتم ِبُرُسِلي َ�َعزَّْ�ُتُموُهْم fَ�َْقَرْضُتم  fََقْمٌتم �لصَّ َلِئْن   )
�هللا َقْرضًا َحَسنًا) �لمائد)- �آلية ١٢.

اِ�ِقيَن ِصْدُقُهْم) �لمائد)-�آلية ١١٩. (َقاَ� �ُهللا َهَذ� َيْوP َيْنَفُع �لصَّّ
(ِللَِّذيَن fَْحَسُنو� �لُحْسَنى tِ�ََياHٌ�َ) يونس-�آلية ٢٦.

اِلَحاِ� fَ�َْخَبُتو� ِ=َلي َ�بِِّهْم) هو�-�آلية ٢٣. (ِ=�َّ �لِذيَن }َمُنو� َ�َعِمُلو� �لصَّ
(ِ=الَّ َمْن َتاiَ َ�}َمَن َ�َعِمَل َصاِلحًا) مريم-�آلية ٦٠.

(َ��لِذيَن ُهْم َألَماَناِتِهْم َ�ُعْهِدِهْم َ��ُعوَ�) �لمؤمنو�-�آلية ٨.
( َ��لِذيَن ُهْم َعَلى َصلَو�ِتِهِم ُيَحاِفُظوَ�) �لمؤمنو�-�آلية ٩.

( َ�ِمْنُهْم َساِبٌق ِبالَخْيَر�ِ�) فاطر-�آلية ٣٢.
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(َهَذ� َما ُتوَعُد�َ� ِلُكلِّ iٍ�َّ�fَ َحِفيٍظ) h-�آلية ٣٢.
َ̂ ِبَقْلٍب ُمِنيٍب) h-�آلية ٣٣. (َمْن َخِشَي �لرَّْحَمَن ِبالَغْيِب َ�َجا

٥٣ ما هو �لخير �لحقيقي؟
في كل مجتمع يوجد مفهو' عا' "للخير" �هذ� �لمفهو' يوضع من قبل 8لك 
�لفقر�S ��لمتسولين  ينفقو� �ألمو�< على  �لذين  &�لئك  �عتبا�  فيمكن  �لمجتمع. 
&ناسا خيرين, �يمكن &� نقو< &يضا �T �لذين يعاملو� غيرهم بمو�) �لطف &ناسا 
خيرين. بيد &� �لخير �لحقيقي هو �لعمل باستمر�� لمرضا) �هللا تعالى. فاإلنسا� 
�لخّير فعال هو �لذ� يكو� Tيمانه باهللا خالصا ال يشوبه شك �ال شر{, �يكيف 
حياته �فقا لما يرضي �هللا تعالى. �قد &�ضح �هللا تعالى هذa �لحقيقة على �لنحو 

�لتالي:
َمْن  �لِبرَّ  َ�َلِكنَّ   iَِ��لَمْغِر  pِلَمْشِر� ِقَبَل  ُ�ُجوَهُكم  ُتَولُّو�   �ْfَ �لِبرَّ  (َلْيَس 
ُحبِِّه  َعَلى  �لَماَ�  َ�}َتى  َ��لنَِّبيِّيَن   iَِ��لِكَتا َ��لَمَالِئَكِة  �آلِخِر   Pَِ��لَيْو ِباهللا  }َمَن 
 Pََقاfَ�َ iِاِئِليَن َ�ِفي �لرَِّقا ِبيِل َ��لسَّ 8�ِdَ �لُقْرَبى َ��لَيَتاَمى َ��لَمَساِكيَن َ��ْبَن �لسَّ
 ِ̂ �لَبْأَسا ِفي  اِبِريَن  َ��لصَّ َعاَهُد��   �dَ=ِ ِبَعْهِدِهْم  َ��لُموُفوَ�   Hَلزََّكا� َ�}َتى   Hََال �لصَّ
�لبقر)-  �لُمّتًقوَ�)  ُهُم  �fُ�ََالِئَك  َصَدُقو�  �لِذيَن  �fَُالِئَك   Rِلَبْأ� َ�ِحيَن   ِ̂ ّر� َ��لضَّ

�آلية ١٧٧.

٥٤ ما هو مفهوP �لحi في �لقر}� ؟
في �لمجتمعاE �لتي ال تعيش �فق تعاليم �لقر`�, يمكن &� توجد قيم مختلفة 
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�لثقافة نفسها &�  �لنا: حولها بينهم نوعا من �لمحبة مثل �الشتر�{ في  يجتمع 
�الحتر�' �لمتبا�< &� غير 8لك. غير �� هدF �لمؤمنين �لحقيقي يتمحو� حو< 
لكل  قلوبهم حب  في   rيز� فإنه  تعالى  �هللا  يحبو�  �ألنهم  تعالى.  �هللا  مرضا) 
ما خلق في هذ� �لكو�، فكل ما في �لكو� يصبح له معنى خا\، فالمؤمن ال 
يمكن  &� يتخذ &صدقاS ممن كانت قلوبهم غافلة عن 8كر �هللا. �هذ� ما 8ّكر 

به �لقر`� �لكريم:
(َال َتِجُد َقْومًا ُيْؤِمُنوَ� ِباهللا َ��لَيْوPِ �آلِخِر ُيَو��ُّ�َ� َمْن َحا�َّ �هللا َ�َ�ُسوَلُه َ�َلْو 

َُ̂هْم fَْ� ِ=ْخَو�َنُهْم fَْ� َعِشيَرَتُهْم) �لمجا�لة-�آلية ٢٢. َُ̂هْم fَ �ْfَْبَنا َكاُنو� }َبا

٥٥ ما �لذ8 �لذ8 يجعل �لمؤمنين ��ئما جنبا =لى جنب؟
لقد &مر �هللا تعالى �لمؤمنين في كثير من `ياE �لقر`� �لكريم بأ� يكونو� ��ئما 

في حاجة بعضهم �لبعض �&ال يتفرقو� �بتغاS حطا' �لدنيا:
(َ��ْعَتِصُمو� ِبَحْبِل �هللا َجِميًعا َ�َال َتَفرَُّقو� dْ��َُكُر�� ِنْعمَة �هللا َعَلْيُكْم ِ=dْ ُكْنُتْم 
ِمَن   Hٍُحْفَر َشَفا  َ�ُكْنُتْم َعَلى  ِ=ْخَو�ًنا  ِبِنْعَمِتِه  َفَأْصَبْحُتْم  ُقُلوِبُكْم  َبْيَن  َفَألََّف   ً̂ fَْعَد�
�لنَّاِ� َفَأْنَقَذُكْم ِمْنَها َكَذِلَك ُيَبيُِّن �هللا َلُكْم }َياِتِه َلَعلَُّكْم َتْهَتُد�َ�) `< عمر��-�آلية 

.١٠٣
�T �اللتز�' بتعاليم �لقر`� في كل &مر من &مو� �لحيا) يجعل �إلنسا� في صلة 
مستمر) باهللا تعالى. �كثير من �لنا: ال يقد��� نعمة �جو�هم بين &نا: مؤمنين، 
�لكن �لحقيقة &نها نعمة عظيمة &� يوجد �لفر� �لمسلم بين قو' ُيذكر�نه باهللا في 
كل حين. �قد 8كر لنا �لقر`� �لكريم قصة سيدنا موسى عندما شد عضدa بأخيه 
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ها��� ليكو� له عونا في عبا�ته. فالمؤمنو� يذكر�� بعضهم �لبعض بتقوW �هللا 
�يعصم بعضهم �لبعض من �إلقد�' على ��تكاb �لمعاضي ��آلثا'. �ال شك &� 
 Eلمجتمعا� �لمؤمن هي مثا< في �الستقامة ��لجما<، �لهذ� فإ� &كثر   hخال&

حبا للسلم هي �لمجتمعاE �إلسالمية. 

٥٦ ما هي �لحياH �لتي �عد �هللا بها عب��w �لمؤمنين؟
في جميع  مميز  8�E طعم  تكو�  تعالى  باهللا  يؤمنو�  �لذين  �لنا:  Tّ� حيا) 
 Eلصالحا�لذين يعملو� �هللا تعالى �آلخر). �قد �عد �حي, �كذلك حياتهم في �لنو�

في هذ) �لدنيا بحيا) سعيد) كلها بركة �خير:
َطيَِّبًة   Hًَحَيا َفَلُنْحِيَينَُّه  ُمْؤِمٌن  َ�هَو  fُْنًثى   �ْfَ dََكٍر  ِمْن  َصاِلًحا  َعِمَل  َمْن   )

َ�َلَنْجِزَينَُّهم fَْجَرُهْم ِبَأْحَسِن َما َكاُنو� َيْعَمُلوَ�) �<نحل-�آلية ٩٧.

٥٧ كيف ندعو �هللا تعالى ؟ هل هنا� مكا� معين �f �قت �f طريقة 
معينة للدعا^؟

ليس ثمة في �إلسال' &�قاE &� &ماكن محد�) حتى يدعو فيها �لمؤمن �به، 
فإ8� &��� �لعبد �لدعاS فعل 8لك متى شاS �&ينما شاS �كيفما شاS، فاهللا &قرT bلينا 
من حبل �لو�يد، �هو سبحانه يعلم ما نسر �ما نعلن �ال يخفى على �هللا شيS في 
�أل�k �ال في �لسماS. فيمكننا &� ندعو �هللا في جميع &حو�لنا في �لسفر �في 
�لحضر عند �لنو' �عند �ليقضة، في �لمقا' �في �لمسير. ندعوa سبحانه �نسأله 

 :aهللا تعالى يعلمنا كيف ندعو�من فضله، �
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( fُْ�ُعو� َ�بَُّكْم َتَضرًُّعا َ�ُخْفَية ِ=نَُّه َال ُيِحبُّ �لُمْعَتِديَن) �ألعر�F-�آلية ٥٥.
فالمهم &� يدعو �لعبد مخلصا من قلبه �هو '�قن باإلجابة.

٥٨ هل يقبل �هللا جميع �لدعو��؟
 aلمتضرعين، �ال يخيب عند� rعين �تضر�لد� Sهللا تعالى يسمع �عا� �T نعم
من كا� صا�قا في �عائه مخلصا فيه من &عماh قلبه:  (َ�ِ=�dَ َسَأَلَك ِعَبا8�ِ َعنِِّي 
�لقر`�  �يبين  �لبقر)-�آلية ١٨٦.  َ�َعاِ�)   �dَ=ِ �ِعي  �لدَّ  Hََ�ْعَو fُِجيُب  َقِريٌب  َفِإنِّي 
 Sهللا �عا� �عو� �8T لمنكوبين�لمصابين �نكبة �هللا تعالى يخفف مصيبة �لكريم &� �

صا�قا. 
غير �f �إلنسا� قد يتمنى شيئا، �f يطلب من �هللا fمر� �يكو� له فيه شر، 
فاإلنسا� ال يعرF ما يصلح له، �أل� �هللا يعلم ما ال يعلمو� �يحيط بكل شي^ 
نعمه بسخا^  يغدp علينا من  �لد�عين, �لكنه   Hلدعو ��ئما  فإنه ال يستجيب 
 iيستجا �f عندما يحين �لوقت. ��إلنسا� بطبعه عجو� قليل �لصبر، �يريد
�لد�عي �f يكو� صبو��  تتأخر �إلستجابة �لذلك على  لدعائه بسرعة. �قد 

.wهللا �قد�� H���= ينتظر�

=لى  "�بت  �لقو�  يكفي  �هل  �هللا؟  =لى   iنتو كيف   ٥٩
�هللا”؟

�T �العتر�F بالتوبة ينبغي &� يصاحبه �لند' على ما فاE ��لعز' على Tصال| 
�لنية ��لعمل, ��لتضرT rلى �هللا �يسأله �لمغفر) ��لرحمة ��لعز' كذلك على &ال 
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يعو� Tلى مثل هذa �ألعما< مر) &خرW، يقو< تعالى:
( َفَمْن َتاiَ ِمْن َبْعِد ُظْلِمِه fَ�ِْصَلَح َفِإ�َّ �هللا َيُتوiُ َعَلْيِه ِ=�َّ �هللا َغُفوٌ� َ�ِحيٌم) 

�لمائد)-�آلية ٣٩.

٦٠ هل يقبل �هللا كل توبة؟
Tّ� �هللا يقبل �لتوبة شر� &� تكو� خالصة لوجه �هللا تعالى، �ينبغي على �لتائب 
&� ينو� عد' �لرجوT rلى �لمعصية مر) &خرW. �بذلك يقطع صلته بمرحلة ليبد& 
مرحلة جديد)، �ال فرh في 8لك بين صغير �لذنوb �كبيرها، فاألمر �لمهم هو 
�لصدh في �لتوبة ��لعز' على هجر هذa �لذنوb ��لمعاصي. �قد بين �هللا تعالى 

من يشملهم بقبو< �لتوبة: 
َقِريٍب  ِمْن  ُيُتوُبوَ�  ُثمَّ  ِبَجهاَلٍة  وَ̂  �لسُّ َيْعَمُلوَ�  ِللِذيَن  �هللا  َعَلى  �لتَّوَبُة  (ِ=نََّما 

َفُؤلِئَك َيُتوiُ �هللا َعَلْيِهْم َ�َكاَ� �هللا َعِليًما َحِكيًما) �لنساS-�آلية ١٧.

 ،iتوf هللا سيغفر لي عندما� �f نقو� "بما �f ٦١ هل من �لصحيح
فإنني fفعل ما بد� لي ثم i��f بعد dلك"؟ 

 rشا �8T� توبة صا�قة,  من  Tيما� صحيح �ال  من  ينبع  �لتفكير ال  هذ�   �ّT
هذ� �لتفكير فإ� �لنا: سوF يغرقو� في �لمعاصي ��لذنوT bلى ما ال نهاية فاهللا 
يعلم ما تخفي �لقلوb �ما تعلن �Tنما يقبل توبة من يتوb بإخال\ �صدh. &ما 
 bلحسا�ال يحسبو� حسابا ليو' � bلعصا) فإنهم ال يهم ما يرتكبو� من 8نو�

عندما يقو< �لو�حد منهم: "�T �هللا سيغفر لي على &ية حا<". 
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�لَمْوُ�  fََحَدُهْم  َحَضَر   �dَ=ِ َحتََّى  يَِّئاِ�  �لسَّ َيْعَمُلوَ�  ِللَِّذيَن  �لتَّْوَبُة  (َ�َلْيَست 
َقاَ� ِ=نِّي ُتْبُت �آلَ� َ�َال �لِذيَن َيُموُتو� َ�ُهْم ُكفَّاٌ� �fَُلِئَك �ْعَتْدَنا َلُهْم َعَذ�بًا fَِليًما) 

�لنساS-�آلية ١٨.

٦٢ ما هي fهمية �لصالH؟
�T �لصال) هي &هم عبا�) بعد �إلقر�� باإليما� باهللا تعالى، �قد &مر �لمؤمنو� 
بأ��S �لعبا��E طيلة حياتهم، �هي عبا�) مفر�ضة في &�قاE معينة، �8T� �خل 
�إلنسا� في شؤ�� �لحيا) �ليومية فإ� قلبه يتعرk للغفلة ��لنسيا�، �بالتالي فعليه 
&� يكو� قو� �إل���) ثابت �لعز'. فأحد�¤ �لحيا) �لمتقلبة تجعل �إلنسا� ينسى 
 Fنه مطلع على كل صغير) �كبير) �&نه سبحانه سو&� Sهللا محيط بكل شي� �&
يحاسبه على كل ما فعله في هذa �لدنيا، �ينسى &نه سوF يموE �ينتقل Tما Tلى 
�لجنة &� Tلى �لنا�. �هذa �ألحد�¤ تجعله ينسى &يضا &نه ال شيS مما يجر� في 
هذ� �لعالم خا�® عن علم �هللا �قد�a.  فالوقوr في �لغفلة ينسي �إلنسا� �لغاية 

�لحقيقية من �جو�a �خلقه. 
=� �لمو�ظبة على �لصلو�� �لخمس في كل يوP تزيل عن قلب �لمؤمن 
هذw �لغفلة، �تبعث �لحياH ��لحيوية باستمر�� في =���H �لمؤمن �عزمه، 
فصلة �لعبد �لمؤمن �لمتصلة باهللا تعالى تساعدw على �اللتز�P بما fمر به 
سبحانه. فالعبد �لمؤمن عندما يقف fماP �هللا أل��^ �لصالH =نما يركن =لى 
�آلية ���   wتبين هذ� �متانة.   Hقو به  فتز��� صلته  ��لجال�   Hلقو�  8d
�لصالH في �لتذكير باهللا تعالى �=بعا� �لمؤمن عن �لسيئا�: " �ْتُل َما �fُِحَي 
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َ��لُمْنَكِر   ِ̂ �لَفْحَشا َعِن  َتْنَهى   Hََال َالHَ ِ=�َّ �لصَّ fَ�َِقم �لصَّ  iِلِكَتا� ِمْن  ِ=لْيَك 
َ�َلِذْكُر �هللا fَْكَبُر َ��هللا َيْعَلُم َما َتْصَنُعوَ�) �لعنكبو�-�آلية ٤٥.

٦٣ هل fمر بقية �ألنبيا^ fيضا بأ��^ �لصالH؟
 Sألنبيا�لصال)، �لقد قا' �لمؤمنين بإقامة �مثلهم مثل غيرهم من  Sألنبيا�لقد &مر 
�لذين &�سلو� Tلى &قو�مهم عبر �لتا�يخ بتبليغ �لرسالة �لتي كلفو� بها، �لقد كانو� 
طيلة حياتهم �لمثا< �لحي على&��ئهم لهذa �لعبا�) على �لوجه �لسليم ��لصحيح، 
�من هذa �لناحية فهم يبلغو� �سالتهم �لسما�ية بشكل فعلي Tلى &قو�مهم �لذين 

&�سلو� Tليهم. 
�توجد في �لقر`� �لكريم `ياE كثير) بشأ� ضر��) Tقامتهم للصال) ��ألهمية 
�لعبا�)، �توجد `ياE &خرW عديد)   aينبغي عليهم &� يولوها لهذ �لتي   Wلكبر�
&يضا حو< مو�ظبتهم على &��S فريضة �لصال) �&مرهم ألقو�مهم بأ��ئها ��لمو�ظبة 

عليها. 
- سيدنا Tبر�هيم عليه �لسال': (�i �جعلني مقيم �لصالH �من �dيتي 

�i �تقبل �عا^)  Tبر�هيم- �آلية ٤٠.
- سيدنا Tسماعيل عليه �لسال': (dْ��َُكْر ِفي �لِكَتاiِ ِ=ْسَماِعيَل ِ=َنُه َكاَ� 
َالHِ َ��لزََّكاHِ َ�َكاَ� ِعْنَد  َيْأُمُر fَْهَلُه بِِالصَّ َصاpَ�ِ �لَوْعِد َ�ًكاَ� َ�ُسوًال َنبِِيָדا َ�َكاَ� 

َ�بِِّه َمْرِضيָדا) مريم-�آلية ٥٤-٥٥.
 Hََال ني fَ�َِقِم �لصَّ   - سيدنا موسى عليه �لسال': ( ِ=نَِّني fََنا �هللا َال ِ=َلَه fََنا َفاْعُبدِْ

ِلِذْكِر8) طه- �آلية ١٤.       
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- �بالنسبة Tلى �لنساS �لمؤمناE فقد ضرb �هللا مثال مريم عليها �لسال' فقا< 
تعالى: (َيا َمْرَيُم �ْقُنِتي ِلَربِِّك َ��ْسُجِد8 َ��ْ�َكِعي َمَع �لرَّ�ِكِعيَن) `< عمر��-�آلية 

.٤٣
 �لقد تلقى موسى عليه �لسالP من �به �ألمر نفسه: ( َقاَ� ِ=نِّي َعْبُد �ِهللا 
 Hَِال }َتاِني �لِكَتاiَ َ�َجَعَلِني َنِبيָדا َ�َجَعَلِني ُمَباَ�ًكا fَْيَنَما ُكْنُت fَ�َْ�َصاِني ِبالصَّ

َ��لزََّكاHِ َما ُ�ْمُت َحيָדا) مريم –٣٠-٣١. 

٦٤ في 8f �أل�قا� فرضت �لصالH؟
&خبر�لقر`� �لكريم &� �لصال) عبا�) تؤ�W في &�قاE �حاالE معينة، �في 
َالHَ َفاdُْكُر�� �هللا ِقَياًما َ�ُقُعوً��  �آلية �لتالية ما يشير Tلى 8لك: (َفِإ�dَ َقَضْيُتْم �لصَّ
َالHَ َكاَنْت َعَلى �لُمْؤِمِنيَن  َالHَ ِ=�َّ �لصَّ َ�َعَلى ُجُنوِبُكْم َفِإ�dَ �ْطَمْأَنْنُتْم َفَأِقيُمو� �لصَّ

ِكَتاًبا َمْوُقوًتا) �لنساS –�آلية ١٠٣. 
 .Sلعشا��  bلمغر�� ��لعصر  ��لظهر  �لصبح  �هي  خمسة،  �لصال)   Eقا�&�
 :Eآليا� aلصال)، �من هذ� Eلكريم &�قا�لقر`� �في  Eآليا�قد بينت كثير من �
ُغُر�ِبَها  َ�َقْبَل  ْمِس  ُطُلوِ� �لشَّ َقْبَل  َ�بَِّك  ِبَحْمِد  َ�َسبِّْح  َيُقوُلوَ�  َما  (َفاْصِبْرَعَلى 

ِ̂ �للَّْيِل َفَسبِّْح fَ�َْطَر�Fَ �لنََّهاِ� َلَعلََّك َتْرَضى) طه- �آلية ١٣.   َ�ِمَن }نا
�قد بين �لنبي صلى �هللا عليه �سلم &�قاE �لصال) خال< �لنها� �&ثناS �لليل، 
 Sلذ� يفصل من خال< ما يأتيه من �حي ما جا�لسال' �لصال) ��لذ� عليه �هو �
مجمال في �لقر`� �لكريم. �قد ��� هذ� في �لحديث �لمشهو� �لذ� ���a �بن 
عبا: �ضي �هللا عنه: (..............�جاS 8كر مصد� �لحديث حتى يتم نقله 
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بشكل صحيح. \. ٦٣ من �لكتاb �لتركي.)  
�&�قاE �لصال) متفق عليها �هي خمسة �ال خالF في هذ� �ألمر، �نفهم 
8لك سو�S من خال< `ياE �لقر`� �لكريم &� من خال< �ألحا�يث �لصحيحة &� 
من �لفقهاS �لمشهو�ين. �مجموr �لصلو�E �لمفر�ضة مع �لسنن عد�ها &�بعو� 

:E�لصلو�عة حسب mألسفل مو�لموضح في �لنحو �كعة. �هي على �
- صال) �لصبح: �كعتا� سنة ��كعتا� فريضة.

فريضة، ��كعتا�   Eبع �كعا�&� &�بع �كعاE سنة،  �لظهر:   - صال) 
سنة. 

- صال) �لعصر: &�بع �كعاE سنة، �&�بع �كعاE فريضة.
- صال) �لمغرb: ثال¤ �كعاE فريضة � �كعتا� سنة.

فريضة،  �كعا�  ��fبع  سنة،  �كعا�  �لعشا^:�fبع   Hصال -
��كعتا� سنة، �ثال� �كعا� �تر.

٦٥ كيف تؤ�3 �لصال) في خشوr ؟
 rلصال) في خشو� S��&� ،"لشديد�' �لمقر�� باالحتر� Fلخو�يعني " rلخشو�
يعني �إلحسا: بالخوF ��لرهبة &ما' �لحضر) �إللهية، بحيث يشعر �لعبد بهيبة 
&نه يقف  �لذ� يشعر  �لعبد  للعبا�). �ال شك &�  &��ئه   Sثنا& �هللا سبحانه �تعالى 
�لخائف، �لكنه خوF مقر��  �لذليل  �لعبد  �لعالمين يكو� في �ضع   b� 'ما&
�لمؤمن  للعبد  �لعبد &كثر قربا من �هللا تعالى.  �ينبغي  باالحتر�' �هذ� ما يجعل 
 � aSيمنع عن 8هنه كل ما يعطل صفا �& rلذ� يريد &� يؤ�� عبا�ته في خشو�
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يكد� خشوعه، �يجب عليه كذلك &� يحر\ على توفير ما &مكن من �لسكينة 
��لتركيز حتى يحقق هذa �لغاية.

 �f يجب كذلك� ، wال نذكر سو� �f هللا تعالى ينبغي� Pماf Fعند �لوقو�
ننزهه سبحانه عن كل نقص �ننسب =ليه كل صفا� �لكما�، �لتحقيق 
لذلك.  فرصة  fفضل  تمثل   Hلصال� فإ�  �ألكمل  �لوجه  على  �ألمر  هذ� 
�تنبهنا �آلية �لتالية =لى �f �هللا fمرنا بالصالH لكي نذكرw بذلك: ( ِ=نَّني 

َالHَ ِلِذْكِر8) طه-�آلية ١٤. fََنا �هللا َال ِ=َلَه ِ=الَّ fََنا َفاْعُبْدِني fَ�َِقِم �لصَّ

٦٦ ما �لذ8 ينبغي على �إلنسا� �لذ8 شر� في حياH �إليما� 
�f 8غيرw في نفسه؟

 rستطا�هللا تعالى ما �إليما� عليه &� يطيع �لذ� بد& حديثا في حيا) �إلنسا� � �T
 aلمهم &يضا في هذ�هللا عز �جل، ��به  aلذ� &مر�لنحو �ته على �يؤ�� عبا� �&�
�لحيا) �لجديد) &� يستمع باستمر�� Tلى صوE ضميرa �لحي �لذ� يوجهه ��ئما 
�لدين �تعاليمه يكو�   Fإلنسا� قبل &� يعر�  �f Pلى �لخير ��لبر.  �معلوT
قد &لف حيا) مختلفة، بيد &� هذa �لحيا) �لجديد) تطلب منه كذلك &� يستمر 
�عليه  قبل،  من  عليها   b&� �لتي  �لفاضلة   hألخال� �لخصا<  ببغض  �لتحلي  في 
في �لنقابل &� يهجر على �لفو� كل ما نهى عنه �لقر`� �لكريم، فليس صحيحا 
&� ينغلق �لمؤمنو� على بعضهم �لبعض �يتخذ�� ألنفسهم شكل حيا) بعيد عن 
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 Sألنبيا�� �لكريم  �لقر`�  فضائل  هو  �ألمو�   aهذ في كل  �لمقيا:   �T �آلخرين. 
��لمرسلين ��لصالحي�

fحاسب  هل   Hجديد =يمانية   Hحيا في  �f شرعت  بعد   ٦٧
على ما �قترفت قبل dلك من dنوi؟

=� �إلنسا� يعتبر جاهال بالدين ما لم يأته نذير، 8لك &نه في هذa �لحالة ال 
يعرF ما هو �لصحيح �ما هو �لخطأ، �لهذ� فإ� �لمطلوb من كل مؤمن بعد 
�لتوبة &� يعز' على هجر �لمعاصي �طلب �لمغفر) من �هللا تعالى، �8T� صدh في 
8لك فال يبقى عليه ��m بعد 8لك.  فالمهم هنا &� ال يصر �لعبد على �لمعصية 
���تكاb �لذنوb.  �في هذ� يبشر �هللا تعالى عبا�a �لمؤمنين بما يلي: (َ��لِذيَن 
اِلَحاِ� َلُنَكفَِّر�َّ َعْنُهْم َسيِّئاِتِهْم َ�َلَنْجِزَينَُّهْم fَْحَسَن �لِذ8 َكاُنو�  }َمُنو� َ�َعِمُلو� �لصَّ

َيْعَمُلوَ�) �لعنكبوE-�آلية ٧.  

     
Tلى حيا)  بالتأكيد  �إلنسا�  تقو�  �لمفر�ضة   E�بالعبا� ��لقيا'  �هللا  Tّ� طاعة 
كلها سعا�)، 8لك &� �لمؤمن بالتز�مه بدينه �بأخالh �إلسال' ��إليما� تخلق منه 
 mنسانا `خر يختلف تماما عما كا� عليه حاله قبل 8لك فتحسن &خالقه �تتعزT
عندa �لفضائل �تتكو� لديه شخصية مبنية على �ألسس �إليمانية فتقييمه لالمو� 
�لمفاهيم   aتكيف �فق هذ ينطلق من هذa �ألسس. فجميع جو�نب حياته  Tنما 
�لمقيا: في �لحكم على �ألشياS ��لنظر  ينبغي &� يكو� هو  �إليمانية. فالقر`� 
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 Sألتقيا�لصالحو� ��لمؤمنو� �� Sألنبيا�بهم هم  S�القتد�لذين ينبغي �ألمو�، ��لى T
�لذين ضرb �هللا بهم �ألمثا<.

 ٦٣

لغير   Pإلسال� fخالقيا�  شر�  �لضر��8  من  هل   ٦٨
�لمسلمين ؟

لقد كلف �هللا تعالى جميع �لبشر &� يلتزمو� بتعاليم �لدين �إلسالمي، �كل 
شخص في هذ �لدنيا  بلغه هذ� �لدين سوF يحاسب يو' �لقيامة فيما 8T� �تبع ما 
جاS به �لقر`� �لكريم &' سا� على هو�a. �لهذ� فإ� كل من &نعم �هللا عليه بمعرفة 
هذ� �لدين عليه &� يبلغ فضائله �&خالقه Tلى غيرa من �لنا:، هذa �ألخالh �لتي 
تأمر بفعل �لحسناE �تر{ �لمنكر�E ��لسيئاE. �قد &مر �هللا تعالى عبا�a فقا< 
سبحانه: (َ�لَتُكْن ِمْنُكْم fُمٌَّة َيْدُعوَ� ِ=َلى �لَخْيِر َ�َيْأُمُر�َ� ِبالَمْعُر�Fِ َ�َيْنَهْوَ� َعِن 

�لُمْنَكِر �fَُلِئَك ُهم �لُمْفِلُحوَ�) `< عمر�-�آلية ١٠٤.

٦٩ ما هو �لصبر �لذ8 يمتدحه �هللا تعالى؟
�T �لدين �إلسالمي يحث �لمرS على �لصبر لوجه �هللا تعالى، فنحن مأمو��� 
�لخصا<  من  ��لصبر   . �لمدثر-�آلية٧  َفاْصِبْر)  (َ�ِلَربَِّك  �آلية:   aهذ في  بذلك 
باألعما<  بالقيا'  كذلك  �يلتز'  �لقر`ني  بالخلق  يلتز'  �لذ�  للمؤمن  �لحميد) 
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�لصالحة �بتغاS مرضا) �هللا تعالى. �لكننا يجب &� نفرh بين �لصبر �"�لتحمل". 
فالتحمل هو بذ< �لجهد لتحمل �لمشقة ��لتعب �لشديد. &ما �لصبر �لذ� يعنيه 
�لقر`� �لكريم فهو ال يعتبر مصد� قلق �mTعا® للمؤمن، فهو يصبر لكي ينا< �ألجر 
من �هللا تعالى �ال يشعر بسبب 8لك بأ� &لم بل على �لعكس من 8لك �بما فإنه 
يحصل على متعة ��حية من هذ� �لصبر.  ��لصبر ليس بصعب على �لمؤمنين. 

��لصبر يشمل جميع �ألخالh �لكريمة ��لميز�E �لرفيعة �لمذكو�) في �لقر`�. 
فالمؤمن يمكن &� يكو� متو�ضعًا �كريما �مضحيًا �مطيعًا, �يمكن لهذa �لخصا< 
&� تكو� 8�E قيمة عظيمة بالفعل 8T� ما حفظها بالصبر. �هذ� يعني &� �لصبر  

.Wألخر�لمؤمن � hعلى جميع &خال �يضفي سمو

٧٠ ما�d يعني "�لتوكل"؟
�لثقة باهللا تعني �لركو� Tليه، �نحن نعلم &� كل شيS على �أل�k يحد¤ 
بمعرفته �علمه. �&نه ال يمكن ألحد &� ينفع &� يضر غيرT aال بإ���) �هللا تعالى. 
فالمؤمنو� يعلمو� &� �هللا سبحانه &مرa بين �لكاF ��لنو� يقو< لالمر كن فيكو�، 
��لمؤمنو� ال يفقد�� �لعز' عند �لصعاb، فهم يعلمو� &� �هللا معهم &ينما كانو� 
�هم يعلمو� &� �هللا سبحانه يريد لهم �لسعا�) في �لدنيا �في �آلخر)، فهم مطمئنو� 

Tلى هذ� لما لهم من �لعلم في 8لك.
��لمطلوb من �لمؤمن هو &� يقد' ما عليه ألجل مرضا) �هللا عند �لمصائب 
��لشد�ئد �من ثم ينتظر �لنتيجة من �هللا. � في �آلية �لكريمة تم 8كر هذ� �لسر 
�لعظيم كما يلي: (َ�َمْن َيتَِّق �هللا َيْجَعْل َلُه َمْخَرًجا َ�َيْرtُْقُه ِمْن َحْيُث َال َيْحَتِسب 
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ٍ̂ َقْدً��)  ل َعَلى �هللا َفهَو َحْسُبُه ِ=�َّ �هللا َباِلُغ fَْمِرwِ َقْد َجَعَل �هللا ِلُكلِّ َشْي َ�َمْن َيَتَوكَّ
�لطالh-�آلية ٢-٣.

٧١ ما هي �لتقو3 ؟ �من هم �لمتقو� ؟
�لتقوW هي �تباr ما &مر به �هللا تعالى ��جتناb ما نهى عنه من قو< �عمل، 
��لمؤمنين �لصا�قو� في Tيمانهم �لذين يلتزمو� بمخافة �هللا �خشيته يطلق عليهم 
 :Wلتقو� &همية  Tلى  �تعالى  سبحانه  �هللا  �ينبهنا  �لكريم.  �لقر`�  في  "�لمتقو�" 
(َ�َما َتْفَعُلو� ِمْن َخْيٍر َيْعَلمُه �هللا َ�َتَز�َُّ��� َفِإ�َّ َخْيَر �لزَّ�ِ� �لتَّْقَو3 َ��تَُّقوِ� َيا �fُِلي 

�َأللَباiِ) �لبقر)-�آلية ١٩٧.

٧٢ حسب ما�d يكو� �لتفوp عند �هللا تعالى؟
 aلجا� على   �& �ألمو�<  في  �لكثر)  على  يعتمد  ال  تعالى  �هللا  �لفوmعند   �T
��لمناصب &� على &� شيS `خر من &مو� �لدنيا �Tنما على مقد�� قرb �لعبد 

:a�تقو ��من �به �خشيته له, بمعنى مقد
(َيا fَيَُّها �لنَّاRُ ِ=نَّا َخَلْقَناُكْم ِمْن dََكٍر fُ�َْنَثى َ�َجَعْلَناُكْم ُشُعوًبا َ�َقَباِئَل ِلَتَعاَ�ُفو� 

ِ=�َّ fَْكَرَمُكْم ِعْنَد �هللا fَْتَقاُكْم ِ=�َّ �هللا َعِليٌم َخِبيٌر) �لحجر�E-�آلية ١٣.

٧٣ كيف يكو� �لتفّكر �لعميق ؟
�لتي خلقها  �هللا   Eيا` تبين  على  قد�تهم  �لمؤمنين هي   Eهم صفا& من   �ّT
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 Sفي كل شي تصميمه  �بر�عة  �لخالق سبحانه  قد�)   Wير فالمؤمن  �لكو�،  في 
من حوله. �عندما يرW �لمؤمن 8لك فإنه يسبح �به �يمجدa �يكو� هذ� طريقا 
للتقرb منه سبحانه &كثر فأكثر. � قد مد| �لقر`� �لكريم هؤالS �لمؤمنين في 

عديد �آلياE، �من 8لك:
َخْلِق  ِفي  ُر�َ�  َ�َيَتَفكَّ ُجُنوِبِهْم  َ�َعَلى  َ�ُقُعوً��  ِقَياًما  �هللا  َيْذُكُر�َ�  (�لِذيَن 
َماَ��ِ� َ��َألْ�ِ] َ�بََّنا َما َخَلْقَت َهَذ� َباِطًال ُسْبَحاَنَك َفِقَنا َعَذ�iَ �لنَّاِ�) `<  �لسَّ

عمر��-�آلية ١٩١. 
�لعميق في �لكو�، بقوله  �لتفكر ��لتأمل  ينبه �هللا تعالى �لمؤمنين Tلى &همية 
ُر�َ�"، �" "Tّ� في 8لك آلياE أل�لي �أللباb". �هنا{ &شياS ال  سبحانه "fََفَال َتَتَفكَّ
حصر لها يمكن للمرS &� يتأمل فيها، �من هذa �ألشياS, �لنظا' �لعجيب في �لكو� 
��لمخلوقاE على �أل�k, ��ألنظمة �لر�ئعة �لتي تعمل ��خل هذa �لكائناE. فكل 
 ،aلتي من بها على عبا��لكثير) �لنعم �هللا تعالى, مثل �لمؤمن مما خلق � a�ما ير
�خلق �لجنة ��لنا� ��لخلو�، كل هذ� يجعل �إلنسا� &كثر Tيمانا �&�جح عقال. 

٧٤ �النسجاP بين �لدين ��لعلم
Tنه ال تناقض على �إلطالh بين �لدين ��لعلم، فاهللا تعالى هو �لذ� خلق كال 
من �لدين ��لعلم، ��لقر`� �لذ� &نز< قبل ١٤٠٠ عا' يحتو� على `ياE تشير 
��لتكنتولوجية  �لتقنية  بوسائله  �لحديث  �كتشفها�لعلم  كبير)  علمية  حقائق  Tلى 
�لدين ��لعلم  بين  �لتناقض  �لعشرين. �فكر)  �لقر�  �لمتطو�) �ثبتت صحتها في 
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هي مجر� كذبة &�جدها &�لئك �لذين ال يؤمنو� بوجو� �هللا، �كا� هدفهم هو 
r�m �لشكو{ في عقو< �لنا: بشأ� �لدين.

٧٥ من هم �لعلما^ �لذين يؤمنو� باهللا �بالدين ؟
�T �لكثير ممن يقومو� باألبحا¤ �لعلمية يشاهد�� بأ' &عينهم �بتفصيل كامل 
�لبنية �لمعقد) ��لعجيبة ��لنظا' �لر�ئع في �لكائناE �لحية. Tّ� هؤالS �ألشخا\ 
يصلو� Tلى �لنهاية �لحتمية ��لى ��T�{ �لحقيقة �لكبرW �هي �جو� �هللا عز �جل، 

�لذلك قا< تعالى:
ُ̂) فاطر-�آلية ٢٨. (ِ=نََّما َيْخَشى �هللا ِمْن ِعَباwِ�ِ �لُعَلَما

في  �لمشهو�ين   Sلعلما� من  �لعديد  هنا{   �&  Fنعر عندما  نفاجأ  ال  �نحن 
في  �بتضحيتهم  باهللا  Tيمانهم  بقو)  �شتهر��  �لماضية  �ألmمنة  �في   aهذ &يامنا 
سبيل �لدين �من هؤالS: `ينشتاين- نيوتن-باسكا<  جاليليو- ماكس بالنك- 
فا����� -كيلفن- ماكسويل- كبلر- �ليم تومسو�- ��برE بويل- &يونا �ليم 
بيتي- مايكل فا�����- جريجو�� ماند<- لويس باستو�- جو� ��لتو�- بليز 

باسكا<- جو� ���...
 �T هللا، بل�لذين يؤكد�� �جو� � Sلعلما�لعديد من �هنا{  ,aفي &يامنا هذ�
�لتي   E�لتيا�� �نتشا�  تز�يد  �لعل  باهللا.  لإليما�  �لعلم �سيلة   �& يعتبر  من  هنا{ 
تقو< بفكر) "�لخلق" &� "�لتصميم �لو�عي" في �لوالياE �لمتحد) هذa �أليا' هو 

 .E�لمؤشر�هم تلك &
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٧٦ كيف نشكر �هللا تعالى؟
�T شكر �هللا على نعنه �لتي &نعم بها علينا هو من &هم �ألعما< �لعبا��ية، فنحن ال 
نكتفي بشكرa بالكال' ��للسا� Tلى �لشكر بالفعل, فعلينا &� نستخد' هذa �لنعم 
على �لنحو �لذ� يرضي �هللا تعالى. مثل �ألعما< �لخيرية مع مر�عا) عد' �لتبذير. 
فهذ� �لشكل يمكن &� يكو� شكال من &شكا< �لحمد، �على �لفر� &يضا &� يعلم 
&نه فقير Tلى �هللا تعالى محتا® Tلى �حمته، فالعبد ال يضمن ما بين يديه، �عليه &� 

يشكر �هللا على ما عندa �يسأله �لزيا�) من فضله. �في 8لك يقو< تعالى:
ا tَ�ََقُكْم �هللا َحَالًال َطيًِّبا َ��ْشُكُر�� ِنْعَمَة �هللا ِ=ْ� ُكْنُتْم ِ=يَّاwُ َتْعبُد�َ�)  (َفُكُلُو� ِممَّ

�لنحل (١١٤)

٧٧ ماهي طبيعة �جو� �لشيطا�؟
Tبليس هو ��حد من �لجن �لذين خلقهم �هللا، فبعد &� خلق �هللا تعالى `�' علية 
�لسال', � كا� &�< �لبشر, &مر �هللا تعالى �لمالئكة &� يسجد�� له، �من بينهم 

Tبليس �لذ� �فض &� يسجد �قا<: 
fَْجَمِعين)  َ�ُألْغِوَينَُّهْم  �َألْ�ِ]  ِفي  َلُهْم  ُألtَيَِّننَّ  fَْغَوْيَتِني  ِبَما   ِّi�َ َقاَ�   )

�لحجر-�آلية ٣٩.

يحا��   pلطر� بأ8   � �لناR؟  =لى  =بليس  يصل  كيف   ٧٨
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�f يضلهم ؟
8كر �هللا تعالى &� Tبليس يوسو: في صد�� �لنا: �قلوبهم:

(ِمْن َشرِّ �لَوْسَو�Rِ �لَخنَّاRِ �لِذ8 ُيَوْسِوRُ ِفي ُصُد�ِ� �لنَّاRِ) �لنا:-�آلية ٤. 
�هذa هي &فضل طريقة يصل بها لتحقيق غايته. �كثير من �لنا: ال يد�كو� &� 
�ألفكا� �لتي تر� Tلى عقولهم هي من Tبليس. فهم يعتقد�� &� كل &فكا�هم من 
عند &نفسهم. �على سبيل �لمثا<, 8T� كا� هنا{ شخص يتعلم �إلسال' حديثا, 
 ،aلدين صعبا بنظر�8 يقو' بالتأثير عليه ليجعل T ،فإنه يكو� هدفا مناسبا للشيطا�
 .E�لعبا��نفسه في  hنه ال حاجة إل�ها&� ,Fما يقو' به كا �ّT يقو< له �& �&
�يمكن لهذ� �لشخص &� يصدh هذ� �ألمر. كما يمكن للشيطا� &� يبث &حاسيس 
�لخوF ��لقلق ��لتوتر ��إلحبا� في قلوb �لنا: �ألمر �لذ� يرهق طاقاتهم. كما 

يحا�< Tبليس منعهم من فعل �لخير �من �لتفكير �لسليم.
�يجب &ال ننسى &� تأثير Tبليس على �لنا: يرتكز على جذ�� كل �لشر�� 

� �لحر�b � �لمذ�بح � �لفسق في �لعالم.

٧٩ هل للشيطا� قوH خاصة به؟
&نه ال يمتلك قوW خاصة به مثله  �T &هم نقطة يجب فهمها عن �لشيطا� 
مثل جميع �لكائناE �ألخرW، فهو مخلوh خلقه �هللا تعالى �هو تحت سيطرته. 
فال يمكنه �لقيا' بشيT Sال بمشيئة �هللا، فالشيطا� يسعى جهدa إلبعا� �لنا: عن 
يتبع  ليعلم من  �لنا:  �هللا  يختبر  تعالى. �هكذ�  باهللا  Tلى �إلشر�{  �لحق ��فعهم 
�لهدW ممن هو في ضال< مبين، فالهدF من خلق �لشيطا� هو �ختبا� �إلنسا� 
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في هذa �لحيا). �قد 8كر �هللا هذa �لحقيقة فقا< تعالى:
ْن ُهَو ِمْنَها  (َ�َما َكاَ� َلُه َعَلْيِهْم ِمْن ُسْلَطاٍ� ِ=الَّ ِلَنْعَلَم َمْن ُيْؤِمُن ِباآلِخَرHِ ِممَّ

ٍ̂ َحِفيٌظ) سبأ-�آلية ٢١. ِفي َشكٍّ َ�َ�بُّك َعَلى ُكلِّ َشْي

٨٠ من هم �لذين ال سلطا� للشيطا� عليهم ؟
�T �لشيطا� ال يؤثر على �لمؤمنين �لصا�قين، �قد &خبرنا �هللا بهذa �لحقيقة 

في �آليتا� ٩٩- ١٠٠ من سو�) �لنحل:
ُلوَ�* ِ=نََّّما ُسْلَطاُنُه  (ِ=نَُّه َلْيَس َلُه ُسْلَطاٌ� َعَلى �لَِّذيَن }َمُنو� َ�َعَلى َ�بِِّهْم َيَتَوكَّ

َعَلى �لِذيَن َيَتَولَّْوَنُه َ��لِذيَن ُهْم ِبِه ُمْشِرُكوَ�) �لنحل-�آلية ٩٩-١٠٠.

٨١ ما هو "�ين �لجاهل"؟
(fََفُحْكَم �لَجاِهِليَِّة َيْبُغوَ� َ�َمْن fَْحَسُن ِمَن �هللا ُحْكًما ِلَقوPٍ ُيوِقُنوَ�) �لمائد)-

�آلية ٥٠.
�T ثمة "�ينا" عاما تتبناa كثير من �لمجتمعاE بغض �لنظر عن `يديولوجياتها 
&� فلسفتها &� نظرتها للحيا)، �هذ� �لدين في �لحقيقة هو �لطريق �لبعيد عن �لحق. 
�قد تكونت لدW هذa �لمجتمعاE قيم &خالقية �مفاهيم فكرية �طريقة في �لحيا) 

من خال< �لتر�كم �لفكر� عبر �لزمن . �يطلق على هذ �لدين "�ين �لجاهل".
على  �لمستمر  حرصهم  هو  �لدين  بهذ�  يحيو�  �لذين  �لنا:   E�ميز �&هم 
�TضاS �لمجتمع �لذ� يعيشو� فيه �ليس �ضى �هللا، �حياتهم كلها &قيمت على 

هذ� �ألسا:. 
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 �& هو   Eلمجتمعا�  aهذ في  يعيشو�  �لذين  �ألشخا\  من  �لمتوقع  ��ألمر 
 Eلتصرفا�� hألخال�لشهر) �8لك من خال< جملة من �حد عن �يبحث كل �
�لمجتمع �&�  �لقبو< من قبل  يلقو�  �لكبير &�  �لتي تميزهم عن غيرهم. فهمهم 

يشا� Tليهم بالبنا�. 

 Hبالضر�� هو  �ألغلبية  قبل  من  ما   �سلو �تبا�  هل   ٨٢
صحيح؟

�T �لقناعة �لمنتشر) في �لمجتمعاE �لتي تكو� بعيد) عن �هللا تعالى تتمثل في 
كو� ما يقو' به غالب �لمجتمع هو �ألمر �لصحيح. �هذ� فهم بعيد تماما عن 

�لحق. فقد &خبرنا �هللا في �لقر`� عن هذ� �ألمر فقا< تعالى:
( َ�َما fَْكثُر �لنَّاRِ َ�َلْو َحَرْصَت ِبُمْؤِمِنيَن) يوسف-�آلية ١٠٣.

�قد بين سبحانه �تعالى في كثير من `ياE �لقر`� �لكريم &� مآ< من يتبع 
�لمشركين هو �لخسر��. �من هذ�, فنحن نفهم &نه في كل عصر يكو� �لمؤمنو� 
هم �لقلة، ��لشا���� عن �ين �هللا هم �ألغلبية، �هذ� يجعل منزلة هؤالS �لمؤمنين 
منزلة عالية �شريفة عند �هللا تعالى في مقابل �ضاعة منزلة من كفر�� �&شركو�.

٨٣ ما�d يجب على �إلنسا� �f يفعل حتى يتخلى عن "�ين 
�لجاهل"؟ 

�T طريق �لنجا) من هذ� �لنظا' �لمبني على Tنكا� � جو� �هللا &�ال هو طلب 
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�هللا   �سمه  �لذ�  �لطريق  في  بالسير  �اللتز�'  محا�لة  ثم  �من   aحد� �هللا  مرضا) 
لعبا�a �لمؤمنين من خال< `ياE �لقر`� �لكريم. فالشخص �لذ� يحيى �فق تعاليم 
�لمجتمع   Wلد �لمقبولة  غير  ��ألفعا<  �لسيئة   hألخال� عن  تلقائيا  يبتعد  �لقر`� 

�لذ� يعيش فيه.

٨٤ ما �لفرp بين �لحكمة ��لذكا^؟
Tّ� �لحكمة ميز) من ميز�E �لمؤمنين، �هنا{ فرh كبير بين �لحكمة كما 
�لدين.  يكو� مصد�ها  �لتي  �لحكمة  �بين  �لمجتمع  في  عا'  ممثلة بشكل  هي 
��لحكمة �لمذكو�) في �لقر`� تختلف تماما عن �لذكاS، فالذكاS هو قد�) �لفكر 
�لتي يكتسبها بيولوجيا. ��لذكاS ال يز��� �ال ينقص �لكن �لحكمة تمنح للمؤمنين 

.a�يا� تقو�m� ��لمؤمن بمقد� Wلحكمة لد� ��باعتبا�ها نعمة عظيمة، �تز�
�من &هم صفاE �إلنسا� �لحكيم هي خشيته هللا �مر�قبته ألعماله ��هتمامه 
بها طيلة �لوقت. ��لتز�مه تقوW �هللا تعالى فيز� كل &عماله بميز�� �لقر`� �لكريم. 
فهو يطلب مرضا) �هللا في كل لحظة، �ال يمكن لفر� ما, حتى ��T كا� &8كى 
�&علم ��حد على �جهة �أل�k, ال يمكنه �متال{ "�لحكمة" �T لم يكن عندa هذ� 
�لعمق �لديني, فإ� &عوam �لفهم �لسليم فلن يستطيع &� يرW �لكثير من �لحقائق. 

�قد 8كر �هللا تعالى نتيجة من ال يستعملو� عقولهم فقا<:
َيْعِقُلوَ�) �ألنفا< –�آلية  َال  �لِذيَن  �لُبْكُم  مُّ  ِعْنَد �هللا �لصُّ  ِّi��َ �لدَّ ( =�َّ َشرَّ 

.٢٢
 فاإلنسا� �لحكيم يكو� لديه بعد نظر، �يتخذ قر���E صحيحة �مناسبة، 
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��لحكمة تمكنه من فهم عميق لألحد�¤, �سبر &غو��ها �لتي ال ير�ها غيرa من 
�لنا:. 

٨٥ ما هي �لعو�مل �لتي تحجب حكمة �إلنسا�؟
�T ما يفسد قلب �إلنسا� �عقله هو شهو�ته ��غباته �طموحاته �لجامحة. 
فعلى سبيل �لمثا<, يخاF �إلنسا� من �لمستقبل �يتمسك بالحد�� بالحيا) �لدنيا, 
 ،Sألشيا� حقيقة  في  �لتفكير  من  �تمنعهم  �لكثيرين  عقو<  في  تسكن  &مو�  هي 
مثل عظمة �لخالق �Tبد�r �لخلق. �قد نبهنا �هللا تعالى Tلى &� �لنجا| ��لفوT mنما 

يكو� بغلبة �لنفس ��لتحكم فيها:
(َ�ُيْؤِثُر�َ� َعَلى fَْنُفِسِهْم َ�َلو َكاَ� ِبِهْم َخَصاَصٌة َ�َمْن ُيوpَ ُشحَّ َنْفِسِه َفُؤَلِئَك 

ُهم �لُمْفِلُحوَ�) �لحشر-�آلية ٩.

٨٦ ��� في �لقر}� �لكريم �f �هللا ال يحب �لمتكبرين فما �لمقصو� 
من �لتكبر في �لقر}�؟

كشف �لقر`� �لكريم &ّ� &كبر صفة معر�فة عن �لمختا< هي نسيانه &� كل 
 Sيتكبر بها. �هنا{ &خطا� Sألشيا� aهللا، فهو يختا< بهذ�ما يملكه هو من عند 
يقع فيها �لكثير من �لنا: ��� &� يتأملو� في حقيقة �ألمو�، فهم ينسو� مثال &� 
حسن �لخلقة �لتي هم عليها &� &� نجا| يحققونه &� &� نعمة نعمة يتمتعو� بها 
 aهو بجهد hm� هللا عليهم، بل هنا{ من يتصو� &� ما يكسب من�هي من نعم 
�تعبه فينسى �هللا �لذ� منحه �لقد�) ليتحر{ �يسعى. �T هذa �ألخطاS مصد�ها 
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�لسو�.  �لطريق  Tلى   aير�  �& يمكن  �لذ�  ��لضمير  �لفكر  �ستخد�'  �لغفلة عن 
&نه  يعلم   �& �لخطأ �عليه  في هذ�   rلوقو� عليه تجنب  فر�  �لسبب فكل  �لهذ� 
فقير Tلى �هللا، �&� �هللا هو �لمغني �هو �لمانع �بيدa كل شيS. �قد &خبرنا �هللا 

عن مصير �لمختالين:
(8َTِ�ِ� ِقيَل َلُه �تَِّق �هللا َ&َخَذْتُه �لِعزَُّ) ِباِإلْثِم َفَحْسُبُه َجَهنَُّم َ�لَِبْئَس �لِمَهاُ�) �لبقر)-

�آلية ٢٠٦.

حسب  �لمتو�ضع  �إلنسا�  يكو�   �f يجب  كيف   ٨٧
�لقر}�؟

 Sلمختا< يعلم &� كل شي�لمتكبر &� �إلنسا� �ضع بعكس �لمتو�إلنسا� � �ّT
�بتلي به، �هو   Sبتال� بيدa هو من عند �هللا تعالى Tما نعمة &نعم �هللا بها عليه &� 
يد�{ تماما &� �إلنسا� ضعيف، �هو  في حاجة للعو�، �ال  حو< له �ال قو) 
Tال بمشيئة �هللا. لهذ� فهو ��ئم �لشكر ��لحمد هللا، �قد �متد| �هللا موقف �لمؤمنين 

�لمتو�ضعين فقا< تعالى:
( َ�ِعَباُ� �لرَّْحَمِن �لَِّذيَن َيْمُشوَ� َعَلى �َألْ�ِ] َهْونًا) �لفرقا�-�آلية ٦٣.

٨٨ هل fكو� مسؤ�ًال عن نّيتي؟
(َ�َلِكْن   : قا<  عندما  هذ�  �هللا  8كر  فقد   ،aيا�نو عن  مسؤ�<  فر�  كل   �ّT

ُيَؤ�ِخُذُكْم ِبَما َكَسَبْت ُقُلوُبُكْم) �لبقر)-�آلية ٢٢٥.
لوجه  �لعمل خالصة  هذ�  نية  تكو�   �& �لمؤمن، يجب  به  يقو'  فكل عمل 
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�هللا. فيمكن لعمل ما &� يكو� جيد�ً، �لكن 8T� كانت �لنية من ���ئه هي مرضا) 
�آلخرين، &� لهدF �نيو� فإ� هذ� �لعمل لن يكو� مقبوال من �هللا تعالى.

٨٩ ما�d يعني �f “�لحياH �لدنيا هي متا� �لغر��”؟
Tّ� من &كثر �ألمو� �لتي توقع �لنا: في �لخطإ هو �العتقا� بأ� هذa �لحيا) 
�لدنيا هي �لحيا) �لحقيقية �ال توجد حيا) &خرW غيرها. �في �لحقيقة �T هذ� 
�لعالم �هذa �لدنيا هو بمثابة معبر مؤقت ��حلة قصير) �لعاية منها �ختبا� �إلنسا�، 
��لحيا) �لحقيقية �لد�ئمة هي حيا) �آلخر)، حيا) ما بعد �لموE. لهذ� فإ� كل 
 rهو “متا� Sالنقضا�يفا ألنه سريع m �لدنيا يعتبر� aإلنسا� في هذ�ما يتعلق به 
�لغر��”. �كما هو مذكو� في �آلية �لتالية فإ� �هللا تعالى يحذ� �لنا: من هذ� 

�ألمر، مذكر�ً Tياهم &� حيا) �لخلو� هي �لحيا) �لحقيقية: 
ِمَن   Hِلُمَقْنَطَر� َ��لَقَناِطيِر  َ��لَبِنين   ِ̂ �لنَِّسا ِمَن  َهَو�ِ�  �لشَّ ِللنَّاRِ ُحبُّ  tُيَِّن   )
ْنَيا  َمِة َ��َألْنَعاPِ َ��لَحْرِ� dَِلَك َمَتاُ� �لَحَياHِ �لدُّ ِة َ��لَخْيِل �لُمَسوَّ َهِب َ��لِفضَّ �لذَّ

َ��هللا ِعْنَدwُ ُحْسُن �لَمآiِ) `< عمر��-�آلية ١٤.
٩٠ ما هي �لحكمة �إللهية من ضعف �إلنسا� ؟

Tّ� هنا{ �لكثير من �لعو�ئق �لبدنية �لتي تؤثر على �إلنسا�. &�ًال، على �إلنسا� 
&� يعتني بنظافة جسمه �بيئته باستمر��، �هو يمضي في 8لك ساعاE طويلة. غير 
&� هذa �لعناية يجب &� تتكر� ��ئما، فاإلنسا� ينظف &سناته �لكنه بعد �قت 
قصير يشعر �كأنه لم  ينظفها، �&ثناS �لصيف &يضا، يستحم غير &نه بعد ساعة &� 

ساعتين يضيق ضرعا بنفسه �يضطر Tلى &� يستحم مر) &خرW �هكذ�. 
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�لمظاهر من   aلبدنية، �هذ� �لناحية  �هذ� يكشف مدW ضعف �إلنسا� من 
�لضعف هي مظاهر طبيعية شأنها شأ� �لكبر �ما يصاحبه من متاعب، �هو ما 
يذكر �إلنسا� بكو� حياته Tلى �m�<، �&� عليه &ال يتعلق كثير� بهذa �لدنيا �لفانية، 
�لقر`�  في  تعالى   �هللا  &خبر  �قد  �لقر��".   ���" �آلخر) هي  بأ�  له  تذكير  �هو 

�لكريم &� �آلخر) خير �&بقى:
fََفَال  َيتَُّقوَ�  ِللَِّذيَن  َخْيٌر   Hُآلِخَر� �ُ� َ�َللدَّ َ�لْهٌو  َلِعٌب  ْنَيا ِ=الَّ  �لَحَياHُ �لدُّ َ�َما   )

َتْعِقُلوَ�)  �ألنعا'-�آلية ٣٢.

في  �لسابقة  �ألمم  dكر  من  �أللهية  �لحكمة  هي  ما   ٩١
�لقر}�؟

�لعصو�  �لتي عاشت خال<  �لسابقة  �ألمم  &�شد جميع  &نه  تعالى  �هللا  &خبر 
�لماضية �لى �لطريق �لصحيح، �8لك من خال< �ألنبياS ��لرسل �لذين &�سلهم تباعا 
كل Tلى قومه، فبلغوهم �لدعو) �&خبر�هم &� �آلخر) هي ��� �لقر��. �لكن &كثر 
هذa �ألمم ��ألقو�' �فضت هذa �لدعو) �قتلت &نبياSها، ��تبعت &هو�Sها، �لهذ� 

.kأل��لها من �m&� به�ألمم بعذ�ليم، �قد �مر بعض & b�هللا بعذ�فقد توعدها 
�من &هم &سباb 8كر �ألمم �لسابقة في �لقر`� هو تذكير �ألمم �لالحقة بأنه 
يمكن &� يحيق بها ما حاh بمن قبلها من �المم �لسالفة، �بالتالي عليها &� تنتبه 
�&� تحذ� �لعذ�b �لشديد� فمن �لخطإ �الطالr على &خبا� هذa �ألمم �لبائد)  
��لمر�� عليها مر�� �لكر�' ��� &خذ �لعبر) ��لد��:. فقد &مرنا �هللا تعالى &� 
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:Sلذ� حل بهؤال� b�لعذ�لعبر من �نأخذ 
( َ�َكْم fَْهَلْكَنا َقْبَلُهْم ِمن َقْرٍ� ُهْم fََشدُّ ِمْنُهْم َبْطشًا َفَنّقُبو� ِفي �لِبَالِ� َهْل ِمْن 
ْمَع َ�هَو َشِهيٌد)  َمِحيٍص* ِ=�َّ ِفي dَِلَك َلِذْكَر3 ِلَمْن َكاَ� ُلُه َقْلٌب fَ �ْfَْلَقى �لسَّ

h-�آلية ٣٦-٣٧.

٩٢ ما �لهدF من خلق �لجّن؟
لقد &خبر �هللا تعالى عن �جو� �لجن في �لكثير من �آلياE، ��لجن &يضا هم 
عالم  عن  يختلف  عالم  في  يعيشو�  �هم   ،aحد� لعبا�ته  �هللا  خلقها   Eمخلوقا
�لبشر، �كما 8كر في TحدW �آلياE فالبشر ال يمكنهم �}ية �لجن �لكن �لجن 
يمكنهم &� ير�� �لبشر. �هنا{ �عتقا� خاطيS �لكنه منتشر بكثر) �هو �العتقا� 
بأ� �لجن يمكنهم �الطالr على �لغيب. بيد &� �لقر`� �لكريم نفى نفيا تاما قد�تهم 
على فعل 8لك، �قد &خبرنا �هللا تعالى &� مهمة �لجن هي حماية �لقر`�، �بين &� 

�ظيفته ال تختلف عن �ظيفة �إلنسا� �هي معرفة �هللا �عبا�ته: 
( َ�َما َخَلْقُت �لِجنَّ َ��ِإلْنَس ِ=الَّ ِلَيْعُبُد�ِ�) �لذ��ياE-�آلية ٥٦.

٩٣ ماهي طبيعة �لمالئكة؟
�لمالئكة خلق خلقهم �هللا يعبد�نه �يسبحونه �ال يعصونه &بد� �يفعلو� ما 
يخلقو�  لم  &نهم  بيد  �لبشر،  عالم  يختلف عن  عالم  في  يعيشو�  يؤمر��، �هم 
ليختبر�� فهم ال يعصو� �هللا &بد�. �قد كلف �هللا كل ملك من �لمالئكة بوظيفة 
�هنا{  ��لرسل.   Sألنبيا� على  �لوحي  بتبليغ  �لسال' مكلف  عليه  فجبريل  معينة، 
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كتبة من �لمالئكة (�قيب �عتيد) على يمين �إلنسا� �شماله �هما يكتبا�  ما 
�إلنسا�   |�� يقبضو�  �لذين   Eلمو� مالئكة  �هنا{  يفعله.  �ما  �إلنسا�  يقوله 
لحظة �لموE. �هنا{ حفظة جهنم �مهمتهم هي �لتأكد من &� &صحاb جهنم 

:b�لعذ�ينالو� نصيبهم كامال من 
-Sلنسا� (�ََيُكوَ� َعْبدً� هللا َ�َال �لَمَالِئَكُة �لُمَقرَُّبو �ْfَ َلْن َيْسَتْنِكَف �لَمِسيُح )

�آلية ١٧٢.
(َشِهَد �هللا fَنَُّه َال ِ=َلَه ِ=الَّ ُهَو َ��لَمَالِئَكُة �fُ�َُلو �لِعْلِم َقاِئمًا ِبالِقْسِط َال ِ=َلَه ِ=الَّ 

ُهَو �لَعِزيُز �لَحِكيُم ) `< عمر��-�آلية ١٨.

٩٤ كيف يمكننا �f نعّرF �لزمن؟
يمكن تعريف �لزمن على &نه �سيلة للتفريق بين كل لحظة �&خرW، �يمكن 
&� نشر| هذ� �ألمر على �لنحو �لتالي: 8T� ما سجل &حدهم صوE شيS ما فإنه 
سوF يسمع 8لك �لصوE بشكل محد� ، �عندما يسجل �لصوE نفسه بعد 
خمس �قائق فإنه سوF يسمع صوتًا `خر، �سوF يد�{ &� هنا{ فرقًا &� فاصًال 

بين �لصوE �أل�< ��لثاني �يدعى هذ� �لفاصل بين �لصوتين mمنا &� �قتا.
يكو�  لن  �لثاني،   Eلصو� فيه  يسمع  �لذ�  �لوقت  في  فإنه  �لحقيقة،  �في 
من خال<  �لوقت  لمفهو'  Tطا��ً  يضع  فهو  خياله،  من صنع  Tال  �أل�<   Eلصو�
مقا�نة �للحظاE �لتي عاشها مع ما �ختزنه في 8�كرته، �8T� لم تتم هذa �لمقا�نة 

فلن يكو� هنا{ مفهو' للوقت.
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٩٥ ما�d تعني �لنسبية في �لزمن؟
كما 8كر سابقًا فا� �لوقت يفسر على &نه مقا�نة بين حدثين، �بالرغم من 
هذ� فإ� هذ� �لتحليل يحد¤ في �لدما¯ �هو &مر نسبي، �هذ� �ألمر يحصل في 
�ألحال'، فاألحد�¤ تبد� &نها ��مت في �لحلم لعد) ساعاE بينما هي �لحقيقة 

لم تستمر سوW بضع �قائق. 
 Eآليا�لحقيقة، �بعض � aلتي تذكر هذ�لقر`� �في  Eآليا�لعديد من �هنا{ �
�لزمن بشكل مختلف �&� �إلنسلن يمكن &� تمر به  �لنا: يفهمو�  توضح &� 
لحظاE قصير) �لكنه يشعر بها على ��جة كبير) من �لطو<. ��آلية �لتالية خير 

مثا< على 8لك، �فيها خطاb للمشركين:
(َقاَ� َكْم َلِبْثُتْم ِفي �َألْ�ِ] َعَدَ� ِسِنيَن* َقاُلو� َلِبْثَنا َيْوًما fَْ� َبْعَض َيْوPٍ َفاْسَأِ� 
يَن* َقاَ� ِ=ْ� َلِبْثُتْم ِ=الَّ َقِليًال َلْو fَنَُّكْم ُكْنُتْم َتْعَلُموَ�) �لمؤمنو�-�آلية ١١٢- �لَعا�ِّ

.١١٤

٩٦ ما هو �لقد�؟
ٍ̂ َخَلْقَناwُ ِبَقَدٍ� * َ�َما fَْمُرَنا ِ=الَّ َ��ِحَدHٌ َكَلْمِح ِباْلَبَصِر) �لقمر- (ِ=نّّا ُكلَّ َشْي

�آلية ٤٩-٥٠.
�لمستقبل كما   �& �لماضي  في  يحد¤  ما  لكل  تعالى  �هللا   }���T هو  �لقد� 
لو &نها "لحظة ��حد)". �كثير من �لنا: يتساSلو� عن كيفية علم �هللا بأحد�¤ 
لم تحصل بعد، �هنا يسقطو� في عد' فهم صحة معنى �لقد�. Tّ� "�ألحد�¤ 
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�لتي لم تحصل بعد" لم تحصل بالنسبة Tلينا نحن، ��هللا تعالى ال يحدa ال يتحد� 
بالمكا� ��لزما� ألنه هو �لذ� خلق كال من �لزما� ��لمكا�، �ال �جو� لمعنى 
Tلى  بالنسبة  �لمعنى  �لزمن عند �هللا تعالى، فالماضي ��لحاضر ��لمستقبل بنفس 

�هللا تعالى، فكل شيS قد قضي عند �هللا سبحانه �تعالى.

٩٧ ال يمكن لإلنسا� �f يغير قد� �هللا �لذ8 كتبه له؟
�T هنا{ فهما مشوها تماما حو< �لقد�، �هو منتشر في مجتمعاتنا بشكل 
كبير. �على سبيل �لمثا< يطلق بعض �لنا: عبا��E �همية حو< مريض يكو� 
قد تعافى من موE محقق، فيقولو� Tنه "غلب قد�a". ال يوجد &حد يمكنه &� 
بعد.  لم يحن   aقد� لم يمت أل�  �لذ� شفي من مرضه  ��لمريض   ،aقد� يغير 
�من �لعجب حقا &� يزعم بعض �لنا: &نهم غلبو� &قد��هم �يقو< �لو�حد منهم: 

"لقد هزمت قد��"، فهذ� ال يعد� &� يكو� خد�عا للنفس.
Tّ� �لقد� هو �لعلم �إللهي �ألبد� �هو من �ختصا\ �هللا تعالى �حدa ، ��لزمن 
عند �هللا سبحانه هو بمثابة لحظة ��حد). �T �هللا تعالى ال يجوm �لحديث بحقه 
عن �لزمن فهو ال يخضع لعامل �لزما� &� �لمكا�، فالوقت نفسه من خلق �هللا 
سبحانه �هو ملك له، فاألحد�¤ �لتي سوF تحد¤ مستقبال بعد موتنا ( من 
�جهة نظرنا نحن) هي معلومة منتهية عند �هللا سبحانه �تعالى. ��هللا تعالى ليس 

محد���ً بإطا� �لوقت �لذ� يربطنا نحن كبشر. 
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٩٨ كيف سيكو� �لبعث؟
�هللا سبحانه �تعالى هو �لعظيم �هو �لذ� خلق كل شيS. �بد�� شك، فإ� 
�هللا تعالى �لذ� &�جد كل �لكائناE من �لعد'، �هو �لذ� خلق �إلنسا� من علق، 
�لمشركين   �& �لكريم  �لقر`�  �يبين   .Wقا�� على خلقهم �بعثهم مر) &خر لهو 

:Wلبعث مر) &خر�مكانية T ينكر��
(dَِلَك َجَز�sُُهْم ِبَأنَُّهْم َكَفُر�� ِبآَياِتَنا َ�َقاُلو� fَِئَذ� ُكنَّا ِعَظاًما َ�ُ�َفاf Hًَِئنَّا َلَمْبُعوُثوَ� 
 �ْfَ َماَ��ِ� َ��َألْ�َ] َقاِ�ٌ� َعَلى َخْلًقا َجِديًد�* fََ� َلْم َيَرْ�� �fََّ �هللا �لِذ8 َخَلَق �لسَّ
 S�إلسر�اِلُموَ� ِ=الَّ ُكُفوً��)  َيْخُلَق ِمْثَلُهْم َ�َجَعَل َلُهْم fََجًال َال َ�ْيَب ِفيِه َفَأَبى �لظَّ

– �آلية ٩٨-٩٩.

٩٩ لما�d تعتبر �لفلسفة �لما�ية غير ناجحة؟
Tّ� �لفلسفة �لما�ية هي نظا' فكر� يّدعي &� كل شيS مكو� من �لما�)، 
�&� �لكو� لم يخلق �Tنما هو موجو� منذ �ألm< �سيبقى موجو��ً Tلى �ألبد، غير 
&ّ� �لتطو��E �لعلمية في �لقر� �لماضي &ثبتت &� ��عاS�E هذa �لفلسفة بعيد) كل 
�لبعد عن �لعلم. فالعلماS يؤكد�� &� للكو� بد�ية، �&نه قد تكو� من �لعد' �&� 
 Fكتشا�لقر`� قبل ١٤٠٠ عا'. �تم الحقا �تماما ما 8كر في  �له نهاية. �هذ
&� ما ندعوa "�لما�)" هي في �لحقيقة "مجموعة من �لمد�كاE �لحسية". �قد 

كانت هذa هي �لضربة �لحاسمة لها8ين �ال�عاSين �تم تفنيدها بشكل كامل.
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١٠٠كيف �جد �لكو�؟

َماَ��ِ� َ��َألْ�ِ]) �ألنعا'-�آلية١٠١. ( َبِديُع �لسَّ
توصل �لعلماS في &يامنا هذT aلى &� �لكو� �جد من �لعد' �بشكل مفاجئ، 
�قد كا� نتيجة �نفجا� ضخم �عي بـ "�النفجا� �لعظيم". ��لدليل �لذ� يجعل 

نظرية �النفجا� �لعظيم حقيقة ��قعة هو ما يلي:
توسع �لكو�: في عا' ١٩٢٩ �كتشف �لعالم &��� هابل &� جميع �ألجر�' 
�لسما�ية تبتعد عن بعضها �لبعض. �هذ� �ليل على &� �لكو� يتسع باستمر��، 
نقطة  بد& من  �لذ�  �النفجا�  �لكو� �جد عن طريق   �& قاطع على  �ليل  �هذ� 

��حد)  (�النفجا� �لعظيم).
خلفية �إلشعاr �لكوني: بما &� �لكو� �جد نتيجة �نفجا�، فال بد &� تبقى 
بعض �إلشعاعاE من هذ� �النفجا� �ال بد لهذ� �إلشعاr &� يكو� تخلل �لكو� 
كله بشكل كامل، �ليس غريبًا &� يكتشف هذ� �إلشعاr في عا' ١٩٦٥، �تبعًا 

لهذ� فقد تم TثباE �جو� �ألشعة بمساعد) �ألقما� �لصناعية.
�النفجا�  لنظرية  `خر   EثباT �لكو�:  في  ��لهليو'  �لهيد��جين  نسبة  معد< 
 aلنسب هذ Eخر قياسا �لكبير هو نسبة غاm �لهيد��جين ��لهليو' في �لكو�. ففي̀ 
 E�mلغا� aلتركيز لهذ�هو نفس نسب  E�mلغا� aجد &� تركيز نسب هذ� ،E�mلغا�
 Eية، فإ� مركبا�لبد�ً منذ �لكو� موجو��لكبير. فلو كا� �النفجا� �لمتبقية من �
�لكبير  Tلى هليو'. �T نظرية �النفجا�  �لهيد��جين تكو� قد نفدE � تحولت 

تبطل ما كا� شائعا من &�  �لكو� موجو� منذ �ألm< �هو باT hلى �ألبد.



81

١٠١ كيف يفسر�لما�يو� �لر�� �لبشرية؟
�T �لما�يين �لذين يّدعو� &� كل شيS مكو� من �لما�) �لتي يمكن لمسها 
باليد ��}يتها بالعين،ال يمكنهم &بد�ً تفسير �لر�| �لبشرية ��لوعي �لبشر�. �كما 
 ،E�لذ��إلنسا� هي �بما فيها جسم  kأل��على  Sلكل شي Sلبنا� ��نعلم فإ� مو
�هذ� يعني &� جميع �لكائناE �لحية ��لميتة تتكو� من تجمع لهذa �لذ��E في 

&شكا< مختلفة. �هذ� يشكل &كبر مشكلة بالنسبة Tلى �لما�يين.
�لتفكير ��لكال' ��إل���{  Tّ� �إلنسا� كائن ��rٍ، �لديه قو) �T��) �يمكنه 
 Eلكائن &� يخلق من مصا�فا� �لمستحيل لمثل هذ�الستنتا®، فمن �لحكم ���
 aلما�يو�. �ال يمكن لهذ�عية مثلما يدعي �غير � E�ئية بسبب تجمع لذ��عشو
�لذ��E �لتي ال يمكنها �لتفكير &� �إل���{ &� �لحكم &� تتجمع معًا بقر�� مفاجئ 
للر�|  تفسير   �& لديهم  يوجد  �لما�يين ال  فإ�  �لهذ�،  �لبشرية،  �لر�|  لتكو� 

�لبشرية �لتي تسكن ��خل �إلنسا�.

١٠٢ ما�d �لذ8 تدعيه نظرية �لتطو�؟
تشكلت  قد  �لحيا)   �& �لتطو�"  "نظرية   �&  Sال�تقا��  Sلنشو� نظرية  تدعي 
بالصدفة، �بناS� على هذ� �ال�عاS، فإ� �لذ��E �لتي ال حيا) فيها �غير �لو�عية قد 
 E�لذ��لخلية، �من ثم �بطريقة ما شكلت �لبعض لتكّو� �تجمعت مع بعضها 
&شياS حية &خرW، بما فيها �إلنسا�. �عونا نقو' بـ "تجربة" حو< هذ� �ألمر 
�لنظرية ما   bبالنيابة عن &صحا تحت مسمى "معا�لة ����ين" ��عونا نفحص 
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يدعونه حقًا من ��� &� يقومو� بتأليفها هم:
�r &صحاb نظرية �لنشوS ��ال�تقاS يضعو� مجموعة من �ألشياS �لحية في 
في  تتو�جد  ال  �لتي  �لما�)  من   rنو  �& يضيفو�  �عهم  هذ�   hفو� كبير  برميل 
�لظر�F �لعا�ية، ��لتي يمكن &� يعتبر�ها ضر��ية. ��عهم يضيفو� لهذ� �لخليط 
 Fفي ظر� aلذ� ال يمكن &� يتكو� �حد�ألميني- �لحمض �قد� ما يريد�� من 
طبيعية- ��عهم يضيفو� من �لبر�تينياE ما يشا}�� – كل بر�تين يتكو� باحتمالية 
١ من ١٠ عند توفر طاقة حر��) مقد��ها ٩٥٠ ��جة- �بعد 8لك �عهم يعرضو� 
هذ� �لخليط للحر��) ��لرطوبة �لمناسبة حسب �&يهم، �من ثم �عهم يستخدمو� 
كل ما &�تو� من تطو� تكنولوجي، ��عهم ينتظر�� بجانب هذ� �لبرميل باليين 
�لسنين ، &� حتى مئاE باليين �لسنين. Tنهم لن يستطيعو� تكوين Tنسا� من هذ� 
 E�لحشر�ألسو� ��لنمو� ��يجا� T &يضًا �فعله، �لن يستطيعو �لبرميل مهما حا�لو�
��لو��� ��لطيو� على &شكالها �لمعر�فة �ال �لحيتا� � �لخيو< ��لببغا��E �ال 
�لموm ��لزيتو� ��لليمو� �جميع �لكائناE �لحية �ألخرW. �بكل تأكيد فهم لن 

.Eلمخلوقا� aحد) من هذ�يجا� خلية �T حتى �يستطيعو

بها fصحاi نظرية  ينا�8  �لتي  ١٠٣هل ثمة مصد�قية لال�عاعا� 
�لتطو� حو� تشكل �لحياH؟

كّال، �T ��عاS�E &صحاb نظرية �لتطو� بكو� �لكائناE �لحية قد تشكلت 
بالصدفة هي غير علمية، �لم تحد¤ &� عملية تطو� في &� مرحلة من مر�حل 
�لنظرية   bصحا&  �T �لنظرية.   aهذ على عد' صحة  كثير)  &�لة  �هنا{  �لتا�يخ. 
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لديهم مجموعة من �ال�عاS�E �يمكن تلخيصها على �لنحو �لتالي:
�لطبيعي عبر   bباالنتخا �لجديد) قد تكونت   Eلمخلوقا�  r�نو&  �& يّدعو� 
 Eلكائنا� k�نقر�لمبنية على فكر) �لطبيعي � bالنتخا�لمستحيل آللية �لتطو�: فمن �
�لتي ال تتناسب مع �لبيئة �بقاS �ألخرW �لتي تنسجم معها. ففي هذa �لحالة سيتم 

 .Wخر& r�&ّية &نو �لمناسبة فقط �لن ينتج عن هذ� Eلكائنا� bنتخا�
�ّ�عائهم بأ� �لكائناE �لحية جاES من �لبحر ��ستقرE في �ليابسة: Tنه من 
�لمستحيل لكائن بحر� &� يخر® من �لبحر ليعيش على �ليابسة أل� �لكائن ال 
يمكنه تغيير مو�صفاته من تلقاS نفسه Tلى كائن مختلف تماما بتغيير ��m جسمه 
���جة حر��ته �طريقة جسمه في �ستخد�' �لماS �عمل �لكلى ��لتنفس �نظا' 

�لحيا) بشكل عا'.
يّدعو� &� �لطيو� قد تطو�E من �لز��حف.

�T هذ� &يضا غير ممكن لألسباb �لتالية:
- ال يمكن ألجنحة �لطيو� &� تتكو� من قشو� �لز��حف.

- �ئة �لطيو� تعمل بشكل مختلف تماما عن �ئة �لثديياE �أل�ضية.
عظا'  من  �mنًا  &خف  تعتبر  �لطير��  من  تمكنها  �لتي  �لطيو�  - عظا' 

.Eلثدييا�
يدعو� &� �لثديياE قد تطو�E من �لز��حف &يضًا.

هذ� &يضًا ��عاS ال &سا: له من �لصحة أل� &جسا' �لز��حف مغطا) بالقشو�، 
 Sما� E�8 Eلثدييا�لبيض، بينما �با��) �هي تتناسل بوضع  Sما� E�8 حف�لز���

حا�) �&جسامها مغطا) بالشعر �هي تتناسل بالوال�).
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١٠٤ ما هي �أل�لة �ألخر3 �لتي تدحض نظرية �لتطو�؟
من �لممكن �لتبسط في عرk هذa �أل�لة �لكن يمكن Tجمالها على �لنحو 
�لما�)  من  توجد   �& يمكن  �لحية ال  �لما�)   �& &ثبت  �لحديث  �لعلم   �T �آلتي: 
�ّ�عاS &صحاb نظرية  يتم �كتشاF &� حفرية تدعم  لم  �لحية، �Tلى �آل�  غير 
�لتطو� بأ� �لكائناE �لحية قد تطو�E �نشأE من بعضها �لبعض. �بالرغم من 
ماليين �لحفرياE �لتي تعو� ألنو�r من �لحيو�ناE �لعا�ية �لتي �كتشفت فإنه لم 
يتم �كتشاF نصف m�حف �نصف طير فيها &� نصف سمكة �نصف m�حف 

&�نصف قر� �نصف Tنسا�.
ال يمكن للبر�تين �لذ� يمثل لبنة �لبناS للكائناE �لحية &� يتطو� بالصدفة. 
�T فرصة تكونها من خال< ٥٠٠ حمض نو�� هي ��حد من عشر) عند حر��) 
٩٥٠ ��جة. �باختصا� �T مثل هذa �إلمكانية، ��لتي تعتبر غير معقولة بالنسبة 

Tلى للعقل �لبشر� ال يمكن &� تحد¤ بأ� حا< من �ألحو�<.

١٠٥ كيف تفسر نظرية �لتطو� �لظهو� �لمفاجئ للحياH على �جه 
�أل�]؟

ال تقد' نظرية �لتطو� &� توضيح حو< &�< ظهو� للحيا) على �أل�k، فعند 
فحص حفرياE �لطبقاE �أل�ضية �جد &� �ألعضاS �لحية �جدE فجأ). �&قد' 
حفرية &�ضية لكائن حي �جدE هي لـ”�لكامبريا�” – &�< حقبة جيولوجية 

&�ضية- ��لتي يقد� عمرها بـ ٥٢٠-٥٣٠ مليو� عا'.
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��لحفرياE �لتي �جدE في حجا�) �لكامبريا� تعو� لكائناE �حيو�ناE ال 
فّقا�ية، ��ألكثر &همية &� جميع هذa �ألنو�r من �لكائناE �جدE فجأ) ��� &� 
يكو� لها جد��. لهذ� �لسبب يطلق على هذ� �لحد¤ �إلعجا�m �سم “�النفجا� 

�لكامبرياني” في �لمصطلحاE �لجيولوجية.

١٠٦ ما هي �لخد� �لتي صنعها �لتطو�يو� ليضلو� بها �لعامة؟
�لقر�"  "�إلنسا�   rموضو هو  بها  �لنا: �خدعوهم  &ضلو�  �لتي  �ألمو�  من 
�لذ� نر�a في �لجر�ئد ��لمجالE &� في �ألفال'، �هو في �لحقيقة مجر� �سم 
لتخيالE من صنع &صحاb نظرية �لتطو�. �هم يقدمو� مالمح لحفرياE مثل 
شكل �ألنف ��لشفاa �شكل �لشعر ��لحو�جب �يرسمو� &شكاال لمخلوh نصف 
Tنسا� نصف قر�، �يرسمو� صو�� مزيفة تبّين عائالE تلك �لكائناE �حياتها 

�الجتماعية، �بذلك يحا�لو� تضليل �لعامة بهذa �لوسائل.
كما يقو' &صحاb نظرية �لتطو� “بإنتا®” حفرياE ال يمكنهم �لعثو� عليها، 

�يعملو� على خد�r �لنا: بها. �&شهر هذa �لتز�ير�E هو ما يلي:
�لتز�ير  بهذ�  �لعلم  �لتطو�  لقد خدr &صحاb نظرية  بلثد��:  - Tنسا� 
من خال< تركيب فك قر� (&���نج &�تاa) مع جمجمة Tنسا� يبلغ عمرها ٥٠٠ 
عا'، �تم تركيب �ألسنا� لتظهر على &نها ألنسا�،  �تم مأل �لفر�غاE �من ثم 

تم تلطيخه بالبوتاسيو' ألعطائها منظر �لقد'.
&نهم  عا' ١٩٢٢  في  �لتطو�  نظرية   bصحا& �ّ�عى  نبر�سكا:  - Tنسا� 
�كتشفو� حفرية لضر: Tنسا� �هو يحمل نفس مو�صفاE &سنا� �إلنسا� ��لقر��. 
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�تم �لقيا' بد��ساE علمية مستفيضة حو< هذ� �ألمر �تم Tطالh �سم” Tنسا� 
نبر�سكا” على �لسن. �بناS على هذ� �لسن فقط تم Tنجاm �سوماE لر&: �جسم 
Tنسا� نبر�سكا. �باإلضافة Tلى هذ� تم �سم �mجة �&طفا< �جل نبر�سكا معه، 
 S�لعثو� على &جز�، تم �لطبيعة. �بالرغم من هذ�تم تصويرهم كعائلة كاملة في �

&خرW منه عا' ١٩٢٧ � قد تم �لتأكد من &� �لسن يعو� لخنزير بّر�.

١٠٧ هل هنا� شي^ يدعى " �إلنسا� �لبد�ئي " ؟
ال يوجد شيS يدعى "�إلنسا� �لبد�ئي"، �من بعض �أل�لة �لتي ال حصر لها 

في هذ� �لموضوr نو�� ما يلي:
�لحفرية �لتي تم �لعثو� عليها إلنسا� في Tسبانيا عا' ١٩٩٥ تدمر تماما ���ية 
"تطو� �إلنسا�" ��لجمجمة �لتي يبلغ عمرها ٨٠٠,٠٠٠ عا' ��لتي �كتشفت في 
منطقة &تابيرسا ترجع Tلى �لحقبة �لتي ظهر فيها نصف �لقر� نصف �إلنسا� حسب 
�لحديث.  �إلنسا�  بينه �بين   hلتطو�. �ال يوجد فر� يّدعي &صحاb نظرية  ما 
هذ� يعني &نه ال فرh بين �إلنسا� �لذ� عا³ منذ ٨٠٠,٠٠٠ عا' �بين �إلنسا� 

�لذ� يعيش في �لوقت �لحالي.
بعنو��   ١٩٩٨/٣/١٤ بتا�يخ  ساينتست"،  "نيو  مجلة  في  مقا<  نشر  تم 
"�إلنسا� �لقديم كا� &كثر 8كاSً مما توقعنا..."، �هذ� يخبرنا بأ� �لنا: �لمدعو�� 
في  نشاطَا  يما�سو�  كانو�  �لتطو�  نظرية   bصحا& قبل  من  ��يكتس"  "هومو 
�لبحر للصيد قبل ٧٠٠ &لف عا'. �هؤالS �لبشر �لذين كانو� يملكو� علمًا كافيًا 
 Eصال�لمو�' �ستخد�لتي مكنتهم من �لثقافة �يمتلكو� � b��لقو� Sتكنولوجيا لبنا�



87

في �لبحر، من �لصعوبة &� ُنطلق عليهم  صفة "بد�ئيين".
حفرية �إلبر) �لتي تم �لعثو� عليها ��لتي تعو� Tلى ما قبل ٢٦ &لف عا'. تبّين 
&� �لكائن �لذ� يدعوa &صحاb نظرية �لتطو� "�جل نيديرثل"، كا� لديه علم 
بالمالبس قبل عشر�E �آلالF من �لسنين. �هذ� يكشف &� �جل نيديرثل ��لذ� 
تم تصويرa عمد�ً على &نه كائن يشبه �لقر� برسوماE مزيفة كا� في �لحقيقة ال 

يختلف شيئًا عن �إلنسا� �لحديث.

١٠٨ هل يمكن شر� تكوين �ألنظمة �لمعقدH في �لكائنا� 
�لحية من خال� نظرية �لتطو� ؟

مثل  �لحية   Eلكائنا� في   Sلبنا� معقد)  �ألنظمة   �T 8لك،  يستطيعو�  ال  هم 
�لعين ��أل�8 ��لتي تتكو� من مكوناE عديد) مجتمعة، يمكنها &� تعمل فقط 
عندما تكو� جميع �لمكوناE سليمة، فعلى سبيل �لمثا<، يتبغي &� يكو� حو�لي 
٤٠ مكو� من مكوناE �لعين سليمة لكي تتمكن �لعين من �لر}ية، فلن تتمكن 
مثًال.  موجو�)  غير  �لدمعية   E�لقنو�  �& �لشبكية  كانت  ما   �8T �لر}ية  من  �لعين 
 aهذ S�ليها هي &� كل &جزT لتوصل�لتي يجب علينا �لحتمية �لنتيجة �، فإ� �لهذ�
 Sلنشو� �ألنظمة تم تطو�a بشكل تز�مني، �بالطبع هذ� يثبت عد' صحة نظرية 

.Wمّر) &خر Sال�تقا��
8T كيف لبناS معقد &� يوجد فجأ) �في لحظة ��حد)؟

�لمكوناE في �قت ��حد  �لعديد من  �لتسا}<، �T �جو�  عن هذ�  �بعيد�ً 
�في �لمكا� نفسه، ال يكو� Tّال نتيجة لخلق عظيم. 
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١٠٩ لما�d يد�فع بعض fصحاi �لنفوd عن نظرية �لتطو� 
بالرغم من ثبا� بطالنها ؟

بأنهم   F�العتر� يرفضو�  ��لذين  تعالى،  �هللا  بوجو�  يعترفو�  ال  �لذين   �T
مسؤ�لو� &مامه، يبحثو� عن تبرير منطقي لموقفهم �معنى إلقناr �آلخرين كي 
 �& يحا�لو�  بالصدفة،  تشكل  قد   Sبأ� كل شي فبا�عائهم  نفسه.  �لر&�  يتبنو� 

يسوقو� �لنا: Tلى Tنكا� �جو� �لخالق عز �جل. 
فنظرية �لنشوS ��ال�تقاS عامل مهم في �عم موقف &صحاb فلسفة �إللحا� 
�هي تمثل سند� علميا لعقيدتهم. �هذ� هو �لسبب في �لدفاr �لمستميت �لذ� 
يقو' به �لذين ينكر�� �جو� �هللا تعالى �يعتبر�� هذa �لنظرية سندهم �إليديولوجي 

��لفلسفي بالرغم من عد' ثبوE صحتها.

 Hلبقر� �لَحِكيُم)  �لَعِليُم  fَْنَت  ِ=نََّك  َعلَّْمَتَنا  َما  ِ=الَّ  َلَنا  ِعْلَم  َال  ُسْبَحاَنَك  َقاُلو�   )
(٣٢)
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bلخلفي للكتا� Fلغال�
في هذ� �لكتاb توجد مجموعة من �لتسا}الE �لمتعلقة بالدين ��لتي 
 aطر| هذ S�نسا� سوT جابة مقنعة بشأنها. �كلT نسا� عنT يبحث كل
�لتسا}الE بشكل علني &� لم يطرحها يطمح Tلى �جو� Tجابة تشفي غليله. 
بيد &� هذa �لتسا}الE بد< &� يتم �لبحث لها عن TجاباE من �لمصد� 
�لسليم �هو �لقر`� �لكريم يعمد &غلب �لنا: Tلى سماr ما يتناقله �لعامة. 
�في هذ� �لكتاb سوF تجد &فضل �إلجاباE على تلك �لتسا}الE �لملحة 
�لكتاb في &�  &همية  mT�S خالقك، �تكمن  �سوF تطلع على ��جباتك 

جميع �إلجاباE تعتمد على `ياE �لقر`� �لكريم.
تجد كذلك   Fلقر`� سو�� باإليما�  �لمتعلقة  �لمو�ضيع  �Tلى جانب 
توضيحاE تتعلق بالكو� �بالما�) �مفهو' �لزمن ��إليجابياE �لتي تحصل 
�لدينية، �تجد كذلك شر| لحقائق  للعائلة ��لمجتمع عند �اللتز�' بالقيم 

تتعلق باآلخر) ��لقد� على غاية من �لوضو|.
لفهم  للجميع  يمثل �سالة موجهة   bلكتا� فإ�   E�لميز�  aبفضل هذ�

�لدين بشكل يسير.
ُيوِقُنوَ�)   Pٍِلَقو ُحْكًما  �هللا  ِمَن  fَْحَسُن  َ�َمْن  َيْبُغوَ�  �لَجاِهِليَِّة  (fََفُحْكَم 

�لمائد)-٥٠.     


